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Protokoll för kommunstyrelsen 

Datum 2023-01-17 

Tid 18:30–19:38 

Plats Bollmora 

Närvarande Se närvarolista 

Justeringsdatum 2023-01-23 

Paragrafer 1–18 

Underskrifter Protokollet justeras med digital underskrift. 
Underskrifter finns på sista sidan i protokollet. 

Sekreterare Alice Berg 

Ordförande Anita Mattsson 

 ANSLAG / BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2023-01-17 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-24 

Datum då anslaget tas ned 2023-02-17 

Protokollets förvaringsplats Kommunkansliets arkiv plan 6 

Anslag upprättat av Alice Berg 
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Närvarolista 

Beslutande 
Anita Mattsson (S) 
Mats Lindblom (L) 
Anki Svensson (M) 
Anders Linder (S) 
Susann Ronström (S) 
Marie Åkesdotter (MP) 
Heinz Sjögren (L) 
Raymond Moube (C) 
Inger Gemicioglu (V) 
Peter Freij (M) 
Jeanette Hellmark (M) 
Mats Fält (M) 
Ulf Perbo (KD) 
Per Carlberg (SD) 
Bjarne Vifell (SD) 

Ersättare 
Christoffer Holmström (S) 
Klara Watmani (S) 
Katarina Helling (S) 
Maria Alves Persson (S) 
Christina Melzén (L) 
Ajda Asgari (MP), närvarande från och med klockan 18:46 
Hanne Sofia Carlsson (C) 
Albin Linnstrand (V) 
Fredrik Bergkuist (M) 
Mikael Onegård (M) 
Petra Nygren (M) 
Joakim Grimborg (KD) 
Johan Carlsson (SD) 
Henrik Mellström (SD) 

Övriga 
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen 
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen 



Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 

Handlingstyp 
Protokoll 
Mötesdatum 
2023-01-17 

Sida 
4 (31) 

 

Sidan är signerad digitalt Utdragsbestyrkande 

 

Cynthia Runefjärd, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen 
Elin Waltersson, tf kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen 
Elisabet Mellström, politisk sekreterare , SD 
Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP 
Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen 
Inger Lundin, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen 
Karin Ljung, politisk sekreterare, S 
Louise Bergman, tf. avdelningschef projektavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen 
Madeleine Fälleskog, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen 
Magnus Dahlquist, ekonomistrateg, kommunstyrelseförvaltningen 
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen 
Tina Rosén, politisk sekreterare, V 
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD 

Frånvarande 
Chris Helin (M) 
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Kommundirektörens rapport 2023 
§ 1 Diarienummer 2023/KS 0017 

Kommunstyrelsens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella 
händelser. På sammanträdet informerar Elisabet Schultz, förvaltningschef 
barn- och utbildningsförvaltningen, om aktuell händelse. 

 
 

 
 

Bilagor 
Kommundirektörens rapport januari 2023.pdf  
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Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022 
§ 2 Diarienummer 2022/KS 0005 001 

Kommunstyrelsens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga 
händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.  

Bilagor 
Månadsrapport Tyresö kommun november.pdf 
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 87.docx  
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Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2023-2035 
§ 3 Diarienummer 2022/KS 0320 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2023-2035 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive

nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna
pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera
under 2023.

3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i

kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för
investeringsprogrammet.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för 
kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och 
anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen. 
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och 
lokalförsörjningsplanen som avser planeringsperioden 2023-2035. I denna 
revidering finns verksamheters behov av lokaler från alla nämnder. 

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 91. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2023-2035 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive

nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna
pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera
under 2023.

3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
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4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i
kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för
investeringsprogrammet.

Yrkanden 
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelseförvaltningen för att förtydliga underlaget och inkomma med 
prioriteringar.  I det fall återremissyrkandet inte vinner majoritet yrkar Anki 
Svensson (M) bifall till ordförandeförslaget. 

Per Carlberg (SD) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande. 

Anders Linder (S), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar att 
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde samt bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki Svensson 
(M) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. 
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. 

Särskilda yttranden 
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga). 

Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga). 

Bilagor 
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 91.pdf 
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf 
Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf 
Förslag prioritering nya uppdrag 2023.pdf 



Särskilt yttrande 
Kommunstyrelsen 20230117 

Särskilt yttrande rörande § 3 Anläggning- och 
lokalförsörjningsplan 2023-2035

Sverigedemokraterna i Tyresö har i stort inga avvikande åsikter om anläggnings- och 

lokalförsörjningsplanen, den är enligt vår bedömning väl genomarbetad och visar i stort på de 

behov som finns. Dock innehåller den trots vår positiva syn på planen ett par områden där vi anser 

att man behöver justera. 

Vi anser i motsats till planen att det i dagsläget är tveksamt och möjligen även olämpligt att sälja 

de bostadsrätter som kommunen äger och brukar för LSS verksamheten, särskilt i kombination 

med förslaget att i stället flytta verksamheten till hyresrätter. På grund av den ekonomiska 

situation som omvärlden befinner sig i ser det ut som att priserna på bostadsrätter sjunker, att då 

sälja ser vi inte som ekonomiskt försvarbart. Därför anser vi att kommunen i nuläget ska behålla 

det bestånd av bostadsrätter som man innehar och fortsätta nyttja de för det ändamål de idag 

används till. 

Slutligen så har vi länge markerat emot Café Bonza som vi anser är en felsatsning och vårt 

tidigare ställningstagande kvarstår.   

Per Carlberg 

Gruppledare Sverigedemokraterna Tyresö 



19 januari 2023

Särskilt yttrande 
§ 3 Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2023-2035

I kommunplanen som beslutades i november kan vi läsa a: S, V, MP, delar av C och L  
menar a: man behöver formulera poliFska prioriteringar under året 2023. Det står a:  
det handlar om a: prioritera ekonomiskt och verksamhetsmässigt för a: uppnå största  
möjliga ny:a för invånarna. Vi moderater saknar dessa prioriteringar i Anläggning- och  
lokalförsörjningsplanen. 

I beslutsmeningen står det a: kommundirektören ska gå vidare med de projekt som är  
under rubriken pågående och där saknar vi styrets prioriteringar. När ekonomin för  
kommunen ser ut som den gör kan vi verkligen då prioritera e: ny: kommunalt  
gymnasium? Bör vi prioritera en friFdsgård för 25 åringar? Vi ser inte heller möjligheten  
a: påbörja en så stor investering som en mulFhall i dagsläget. Det finns behov som  
kommunen behöver prioritera först såsom platser i våra förskolor och grundskolor, LSS-  
boenden och boende för äldre för a: nämna några exempel. I varje projekt som startas  
behöver vi se över varenda krona och i vissa projekt behöver ambiFonen sänkas. E: bra  
exempel på det är ombyggnaden av kretsloppscentralen (Pe:erboda) där behöver vi inte  
ha konstverk för miljonbelopp. Vi eWerlyser starkt styrets mod a: leda kommunen i svåra 
ekonomiska Fder.  

När Anläggning- och lokalförsörjningsplanen ska godkännas ska även beskrivningen om  
uppdragen uppdateras trots a: dessa kan ha se: annorlunda ut i Fdiga processkeden.  

Moderaterna yrkade på återremiss a: planen ska uppdateras med den senaste  
informaFonen samt en tydligare prioritering. Dessvärre avslog styret denna återremiss. 

Anki Svensson (M) 
OpposiFonsråd 
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Behovsanalys spontankulturplats 
§ 4 Diarienummer 2021/KFN 0032 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om

spontankulturplats.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel

från medelreserven 2023.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet. 

Reservationer 
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en 
skriftlig reservation (bilaga).  

Beskrivning av ärendet 
Under 2021 gjorde kultur och fritidsförvaltningen en behovsanalys för 
spontankulturplats som fastställdes av kultur- och fritidsnämnden 2021-11-29 § 
76. Förvaltningen bedömer att behovet kvarstår och att föreslår därför att en
förstudie av spontankulturplats ska initieras.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 21 november 2022, § 82. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om
spontankulturplats.

2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel
från medelreserven 2023.

Yrkanden 
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget. 
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Mats Lindblom (L), Anders Linder (S), Marie Åkesdotter (MP), Bjarne Vifell 
(SD) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Särskilda yttranden 
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande, (ej inlämnat i tid för justering). 

Bilagor 
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-11-21 § 82.pdf 
Tjänsteskrivelse, behovsanalys om spontankulturplats.pdf 
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa spontankulturplats.pdf 
Bilaga 2. Behovsanalys spontankulturplats.pdf 
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-08-30 § 52.pdf 
Bilaga 3. Delredovisning av uppdrag om spontankulturplats.pdf 
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Reservation 
§ 4 Behovsanalys spontankulturplats

I kommunplanen som beslutades i november kan vi läsa a: S, V, MP, delar av C och L  
menar a: man behöver formulera poliFska prioriteringar under året 2023. Det står a:  
det handlar om a: prioritera ekonomiskt och verksamhetsmässigt för a: uppnå största  
möjliga ny:a för invånarna. För oss moderater är de:a prioriteringar över det som  
kommunen måste erbjuda Tyresöborna i första hand, såsom skolplatser och boende för  
äldre för a: nämna några exempel. 

Moderaterna är inte emot a: en spontankulturplats kan komma a: byggas framöver men 
med det rådande ekonomiska läget behöver de:a projekt pausas och annat prioriteras först 
därför yrkade vi avslag Fll beslutet.

Anki Svensson (M) 
OpposiFonsråd 
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Förgäves och förstudiekosnader i bokslutet 2022 
§ 5 Diarienummer 2022/KS 0323 

Kommunstyrelsens beslut 
- Informationen noteras. 

  

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Inför bokslutet 2022 kommer förgäveskostnader om 3,7 mnkr, kostnader för 
förstudier i investeringsprojekt om 9,5 mnkr samt vissa driftskostnader om 0,4 
mnkr som felaktigt bokats som investeringsutgifter tas upp i resultaträkningen 
för 2022. I samband med bokslutet 2021 klargjordes vid dialog med 
revisorerna att både förgäveskostnader och kostnader för förstudier ska belasta 
resultaträkningen. Totalt belopp är 13,5 mnkr. 

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 90. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar 
informationen. 

Yrkanden 
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor 
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 90.pdf 
Förgäves- och förstudiekostnader i bokslutet 2022.pdf  
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Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning 
§ 6 Diarienummer KSM-2022-464.051 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
innebärande att anslutningsavgifterna för 2023 höjs med entreprenadindex 
drygt tio (10,4 %) procent antas och gäller från och med 1 april 2023. För 
brukningsavgifterna sker ingen förändring mot nuvarande taxa. 
  

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
2. Av fastighetsägaren begärda åtgärder höjs med konsumentprisindex (KPI) 
drygt sex procent (6,1%) från och med 1 april 2023.  
 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 16 
december 2021 (§ 159) av kommunfullmäktige och började gälla den 1 januari 
2022. 
  
En översyn av taxan har genomförts baserat på förväntade indexförändringar. 
Årets föreslagna höjning görs utifrån ökade driftskostnader drivna av inflation 
som i sin tur beror på det rådande världsläget. 
  
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 34. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
innebärande att anslutningsavgifterna för 2023 höjs med entreprenadindex 
drygt tio (10,4 %) procent antas och gäller från och med 1 april 2023. För 
brukningsavgifterna sker ingen förändring mot nuvarande taxa. 
Vidare föreslår ordförande Anita Mattsson (S) att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att av fastighetsägaren begärda åtgärder höjs med 
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konsumentprisindex (KPI) drygt sex procent (6,1%) från och med 1 april 
2023.  

Yrkanden 
Ulf Perbo (KD) yrkar att uppräkningarna sänks med 2% och att 
kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur Tyresö kan införa ett system i 
likhet med det statliga produktivitetsavdragssystemet som infördes år 1993. 
Anki Svensson (M) och Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till Ulf Perbos (KD) 
ändringsyrkande. 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget i 
enlighet med Ulf Perbos (KD) ändringsyrkande. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. 

Anki Svensson (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som 
yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Ulf 
Perbos (KD) ändringsyrkande röstar nej. 
Röstningsresultat: 7 ja, 7 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst. 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. 

Bilagor 
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 34.pdf 
Tjänsteskrivelse VA-TAXA 2023.pdf 
VA-taxa 2023.pdf 



Tyresö kommun 

1 (1) 

Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum:2023-01-17 Röstning § 6 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Anita Mattsson (S) X 
Mats Lindblom (L) X 
Anki Svensson (M) X 
Anders Linder (S) X 
Susann Ronström (S) X 
Heinz Sjögren (L) X 
Marie Åkesdotter (MP) X 
Raymond Moubé (C) 

Inger Gemicioglu (V) X 
Peter Freij (M) X 
Jeanette Hellmark (M) X 
Mats Fält (M) X 
Ulf Perbo (KD) X 
Per Carlberg (SD) X 
Bjarne Vifell (SD) X 

Röstordning: Den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja 

Den som yrkar avslag till ordförandeförslaget röstar nej 

Justeras 

___________________ _____________________ 

Ordförande Justering 
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Viltvårdsavtal för skyddsjakt i Tyresö kommun - 
ärendet utgår 
§ 7 Diarienummer KSM2022-1077.068 
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Remiss avseende alternativ avgiftsmodell för 
medlemmar i Storsthlm 
§ 8 Diarienummer 2022/KS 0338 

Kommunstyrelsens beslut 
- Tyresö kommun är positiv till att Storsthlm övergår till en alternativ 
avgiftsmodell som baseras direkt på befolkningsstorlek. 

  

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Tyresö kommun har fått en remiss från Storsthlm om en alternativ modell för 
medlemsavgift baserad direkt på befolkningsstorlek. Eventuella synpunkter ska 
skickas till Storsthlm senast den 1 februari 2023. 

Storsthlm har tagit fram underlag som belyser dagens modell, baserad på 
skatteintäkter och statsbidrag, och en modell kopplad till invånarantal. Vidare 
ges en överblick över avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande 
medlemsförbund i Skåne och Göteborg samt Sveriges kommuner och regioner 
(SKR). 

Majoriteten av medlemskommunerna, 21 av 26, får en lägre avgift med den nya 
modellen. Ett tak skulle även finnas i ny modell. 

Förslaget till alternativ avgiftsmodell baserat på invånarantal innebär en lägre 
avgift för Tyresö kommun på omkring 93 tkr (baserat på 2022 års avgift). 

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 92. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
Tyresö kommun är positiv till att Storsthlm övergår till en alternativ 
avgiftsmodell som baseras direkt på befolkningsstorlek. 



Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 

Handlingstyp 
Protokoll 
Mötesdatum 
2023-01-17 

Sida 
16 (31) 

 

Sidan är signerad digitalt Utdragsbestyrkande 

 

Yrkanden 
Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till 
ordförandeförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor 
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 92.pdf 
Tjänsteskrivelse - Tyresö kommuns svar på remiss om alternativ 
avgiftsmodell.pdf 
a MISSIV alternativ avgiftsmodell.pdf 
b PM alt avgiftsmodell -  länets kommunstyrelser.pdf 
c Avgifter andra relevanta organisationer.pdf 
d Medlemsavg per kommun.pdf  
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Svar på motion om att inrätta en tjänst som 
tillgänglighetsanvarig för kommunen 
§ 9 Diarienummer 2020/KS 0149 001 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Motionen anses besvarad.

Reservationer 
Raymond Moubé (C) reserverar sig med hänvisning till motionen. 

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med 
en skriftlig reservation (bilaga). 

Beskrivning av ärendet 
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björkesten från Centerpartiet i 
Tyresö Kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om en 
tillgänglighetsansvarig tjänsteperson med uppgift att säkra tillgängligheten för 
kommunens invånare. 

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 93. Svar på 
motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Ordförandeutlåtande 
Centerpartiet skriver i motionen att "det måste vara en självklarhet att varje 
kommunal verksamhet eller aktivitet är tillgänglig för alla tyresöbor". Det är en 
uppfattning vi instämmer med helt och hållet. Att se över hur vi kan säkra 
tillgängligheten för alla kommuninvånare är centralt och en förutsättning för 
ett samhälle som håller ihop. Därför avsatte vi också pengar för ett sådant 
arbete i kommunplanen för 2022 och 2023. Målsättningen om ett tillgängligt 
samhälle är något vi och Centerpartiet delar fullt ut. 
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Funktionshinderpolitiken rör alla politikområden. Det handlar om jobb och 
skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, barndom och äldreomsorg. Men 
ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Inte någon människas vilja att 
utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska förslösas. 

I Tyresö kommun ska alla ha rätt att ta del av och delta i samhället på lika 
villkor. För personer med funktionsnedsättning kan det finnas hinder som 
begränsar eller försvårar deltagande och tillgänglighet på lika villkor. För att 
identifiera, förhindra och undanröja hinder krävs att hela den kommunala 
verksamheten arbetar kontinuerligt med att beakta funktionsrättsperspektivet i 
sitt dagliga arbete. 

Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan 
för åren 2023-2024 som antogs av kommunstyrelsen i november månad. 
Tillgänglighetsplanen är ett styrdokument med syftet att ge stöd åt den 
kommunala verksamheten att ta fram och upprätthålla ett strategisk och 
långsiktigt arbete mot ökad tillgänglighet och delaktighet utifrån ett 
funktionsrättsperspektiv. 

I denna motion föreslås att inrätta en tillgänglighetsansvarig tjänsteperson med 
uppgift att säkra tillgängligheten för kommunens invånare. 

I tjänsteutlåtandet till motionen har förvaltningen redogjort för hur Tyresö 
kommun idag arbetar med att säkerställa en god tillgänglighet. Utöver de 
insatser för att öka tillgängligheten i kommunen som kommunen idag arbetar 
med, är en central del i utvecklingsarbetet att bättre utnyttja den kompetens 
kommunen redan idag har tillgång till genom Kommunala 
funktionshinderrådet. 

Under våren 2022 har ett internt arbete för att förbättra dialogen med rådet 
och de olika förvaltningarna påbörjats. Kommunen har också ansökt om och 
fått beviljat stöd från Delaktighetsboosten som är en satsning från länsstyrelsen 
för att bistå kommuner med att förbättra sitt tillgänglighetsarbete. Ambitionen 
är att stödet från länsstyrelsen ska stötta kommunen i den påbörjade 
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förändringsprocessen med tillgänglighetsplanen och hitta bättre dialogformer 
mellan råd och förvaltningar för att nyttja rådet som remissinstans i tidigt 
skede. Till detta hör även behoven av en mer dynamisk en mer dynamisk 
process i samband med framtagandet av kommande tillgänglighetsplaner. 

Jag föreslår därför kommunstyrelsen att anse motionen besvarad. 

Anita Mattsson, ordförande för kommunstyrelsen och 
kommunledningsutskottet. 

Yrkanden 
Raymond Moubé (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att bifalla motionen.  

Inger Gemicioglu (V) biträder Raymond Moubés (C) yrkande. 

Anki Svensson (M), Susann Ronström (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall 
till ordförandeförslaget.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget 
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ordföranden 
ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget i enlighet med 
Raymond Moubés (C) yrkande att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor 
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 93.pdf 
1. Tjänsteskrivelse tillgänglighetsansvarig.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-10-26 § 57.pdf
3. Motion, Tillgänglighetsanvarig för kommunen.pdf
Tidigare Tjänsteskrivelse svar på motion om att inrätta en tjänst som
tillgänglighetsansvarig för kommunen (2).pdf
Yttrande Kommunala funktionshindersrådet 2022-03-25.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 31.pdf



 

 

Vänsterpartiet Tyresö 

 

Reservation (V), Kommunstyrelsen 17 januari 2023 

§ 9. Svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig 

för kommunen 

Vänsterpartiet yrkade på kommunstyrelsens sammanträde bifall till 
Centerpartiets motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig 
inom Tyresö kommun. 

Funktionshindersrådet, nu kallat Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR), hade 
tidigare en tjänsteperson på 30 timmar i veckan som arbetade som 
sekreterare åt rådet och samordnande länk gällande tillgänglighetsfrågor i 
kommunen. Den tjänsten drogs in då tjänstepersonen gick i pension (för 
åtminstone 7 år sedan). Därefter har KTR drivit frågan om behovet av en ny 
fast tjänst om minst 70 % av heltid. 

När budget 2022 antogs kunde både KTR och vi i Vänsterpartiet konstatera 
att 650 tkr reserverats för arbetet med tillgänglighet. Vi antog då att det skulle 
innebära att rådet fick tillbaka den resurs som tidigare funnits. 
Kommunstyrelseförvaltningen har i stället beslutat använda medlen för att 
anlita en konsult för att arbeta för att hitta en bättre dialog mellan rådet och 
förvaltningarna. Samhällsbyggnadskontoret och gatuenheten har förgäves 
försökt hitta en trafikplanerare för att kunna arbeta med tillgängligheten i 
trafikmiljön. Båda insatserna är av begränsad karaktär. 

Vi finner de märkligt att KTR inte tillfrågats under de två år som gått efter det 
att motionen lades i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet delar också rådets 
uppfattning att det inte räcker med de insatser som gjorts. Behovet av en 
tillgänglighetssamordnare på minst 70 % kvarstår om kommunen menar 
allvar med att implementera tillgänglighetsfrågorna i kommunens alla 
förvaltningar. Det kommer inte att saknas arbetsuppgifter för denne. Några 
av de arbetsuppgifter som är eftersatta är bland annat: 

 Uppdatering av tillgänglighetshandboken. 

 Uppdatering av tillgänglighetsguiden (inventering av kommunens 
samtliga butiker och offentliga lokaler). 

 Utbildning och fortbildning av kontaktpersonerna på förvaltningarna. 

 Utbildning i tillgänglighetsfrågor för kommunens förtroendevalda. 

 Information till Tyresös invånare om rådets verksamhet. 

 Följa och bevaka tillgängligheten vid all ny- och ombyggnation, inte 
minst när ett nytt kommunhus ska byggas. 

Med anledning av ovanstående anser Vänsterpartiet i Tyresö att behovet av 
tillgänglighetssamordnare kvarstår och att medel för detta ska avsättas i 
kommande kommunplan 2024-2026. 

Tyresö den 20 januari 2023 

Inger Gemicioglu, ledamot Kommunstyrelsen 
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Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
§ 10 Diarienummer 2022/KS 0086 003 

Kommunstyrelsens beslut 
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas. 

  

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera 
vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall 
som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver 
kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte 
beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig 
delegationsordning för kommunstyrelsen. Kommunledningsutskottet har 
berett ärendet 21 december 2022, § 94. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar antar 
förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor 
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 94.pdf 
Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf 
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf  
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Information om resultat i 
medarbetarundersökningen 2022 
§ 11 Diarienummer 2022/KSP 0045 20 

Kommunstyrelsens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
2022 års medarbetarundersökning som främst utgår ifrån frågor kring 
organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) visar på en högre svarsfrekvens än 
förra året. Samtliga förvaltningar hamnar i godkänd nivå gällande OSA-index. 
Det totala resultatet för vårt jämförbara OSA-index är 69 vilket är en knapp 
ökning från förra året men fortfarande klart bättre än andra kommuner där 
index sammanlagt är 56. 

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 89. 

Bilagor 
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 89.pdf 
Tjänsteskrivelse information om resultat i medarbetarundersökningen 2022.pdf  
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Avsägelser och fyllnadsval 
§ 12 Diarienummer 2022/KS 0332 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Avsägelserna från Karin Ljung (S), Martin Nilsson (S) och Christina 

Melzén (L) godkänns. 
2. Maria Alves Persson (S) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet 

efter Martin Nilsson (S). 
3. Heinz Sjögren (L) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet och 

stadsbyggnadsutskottet efter Karin Ljung (S). 
4. Heinz Sjögren (L) utses till ny ersättare i kommunledningsutskottet 

efter Christina Melzén (L). 

  

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Martin Nilsson (S) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare 
i hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare föreslås Maria Alves Persson (S). 

Karin Ljung (S) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i 
hållbarhetsutskottet och stadsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare föreslås 
Heinz Sjögren (L). 

Christina Melzén (L) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som 
ersättare i stadsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare föreslås Heinz Sjögren (L). 

Ordförandeförslag 
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Avsägelserna från Karin Ljung (S), Martin Nilsson (S) och Christina 
Melzén (L) godkänns. 

2. Maria Alves Persson (S) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet 
efter Martin Nilsson (S). 

3. Heinz Sjögren (L) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet och 
stadsbyggnadsutskottet efter Karin Ljung (S). 
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4. Heinz Sjögren (L) utses till ny ersättare i kommunledningsutskottet 
efter Christina Melzén (L). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor 
Avsägelse från Martin Nilsson (S), ledamot i hållbarhetsutskottet.pdf 
E-tjänst.pdf 
E-tjänst.pdf  
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Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023 
§ 13 Diarienummer 2022/KS 0405 

Kommunstyrelsens beslut 
- Anmälda delegationsbeslut noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som 
fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att 
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte 
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot 
framledes. 
 
Utskottsprotokoll 
Kommunledningsutskottet 2022-12-21, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2022-12-21 
Hållbarhetsutskottet 2022-12-21, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-12-21 
Stadsbyggnadsutskottet 2022-12-21 se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-12-21 

Bilagor 
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör jul och nyår 2022 
2023.pdf 
Samhällsbyggnadskontoret delegationsbeslut 2022.pdf 
Delegationsbeslut leasing fordon fastighetsenheten.pdf 
Kommundirektör attestlista 20220816 signerad.pdf 
KSF attestlista 2022.pdf  
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Kommunstyrelsens meddelanden 2023 
§ 14 Diarienummer 2022/KS 0363 

Kommunstyrelsens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser för kännedom till 
kommunstyrelsen. 

Bilagor 
Huddinge kommun BTN 2022-12-13 § 9 Avtal mellan 
Södertörnskommunerna om samarbete inom mät- och kart- och GIS-
verksamheterna.doc 
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-02 § 4 
Dataskyddsombud.pdf 
Protokoll Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022-11-19.pdf 
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-11-23 § 138 
Dataskyddsombud.pdf 
Protokoll med tillhörande bilagor från Stockholmsregionens Försäkring ABs 
extra bolagsstämma 20221208 - Del 1.pdf 
Protokoll med tillhörande bilagor från Stockholmsregionens Försäkring ABs 
extra bolagsstämma 20221208 - Del 2.pdf 
Tjänsteskrivelse förfrågan stiftelsen Tyrestaskogen 221229.pdf 
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 231 2022-12-08 - Taxa prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken.pdf 
Cirkulär Cirkulär 22_52 Lokalt kollektivavtal med Kommunal om utbyte av 
personuppgiften facklig tillhörighet.pdf 
Länsstyrelsens beslut om ledamöter i Stiftelsen Tyrestaskogen 2023-2026.pdf 
Södertörns överförmyndarnämnd - Riktlinjer för arvode till ställföreträdare.pdf 
Södertörns överförmyndarnämnd protokoll § 123 2022-12-13 Revidering av 
riktlinjer för arvode för ställföreträdare.pdf 
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 232 2022-12-08 - Taxa för arbeta 
enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter.pdf 
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 233 2022-12-08 - Taxa offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet.pdf 
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Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 238 2022-12-08 - Taxa enligt 
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf 
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 234 2022-12-08 - Taxa kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf 
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 235 2022-12-08 - Taxa kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel - Taxa enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer.pdf 
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 236 2022-12-08 - Taxa offentlig 
kontroll inom animaliska biprodukter.pdf 
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 238 2022-12-08 - Taxa enligt 
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf 
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 220901.pdf 
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221006.pdf 
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp e221028.pdf 
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221202.pdf 
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 220825.pdf 
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221110.pdf 
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 
beslutsunderlag 20221206.pdf  
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Svar på ledamotsinitiativ gällande 
säkerhetsförstärkningar på kommunens fastigheter 
§ 15 Diarienummer 2022/KS 0337 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende. 

2. Informationen noteras. 

  

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Anki Svensson (M) inkom den 6 december 2022 med ett ledamotsinitiativ. 
Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att skyndsamt 
bereda initiativet. I ärendet informerar förvaltningen om säkerhetsarbetet kring 
kommunens ägda  
fastigheter. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ärendet tas upp som ett extra ärende. 
2. Informationen noteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse - Svar säkerhetsförstärkningar på kommunens fastigheter.pdf 
Ledamotsinitiativ säkerhet.pdf 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 221.pdf  
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Initiativ från ledamot om information om anstånd 
och avbetalningsplan 
§ 16 Diarienummer 2023/KS 0041 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende. 

2. Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande 
sammanträde. 

  

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Anki Svensson (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ till 
kommunstyrelsen om att Tyresö kommun tydligare ska informera om 
möjligheten att begära anstånd av fakturor och få hjälp med en 
avbetalningsplan. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ärendet tas upp som ett extra ärende. 

2. Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande 
sammanträde. 

Yrkanden 
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor 
Initiativ från ledamot om information om anstånd och avbetalningsplan.pdf  
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Initiativ från ledamot om dialog- och 
samverkansgrupp för Trollbäckens centrumstråk 
§ 17 Diarienummer 2023/KS 0042 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärende tas upp som ett extra ärende. 
2. Ärendet hänskjuts till stadsbyggnadsutskottet för handläggning. 

  

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Anki Svensson (M) har inlämnat ett ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen. I 
initiativet föreslås att det inrättas en dialog- och samverkansgrupp för 
Trollbäckens centrumstråk.  

Ordförandeförslag 
 Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ärende tas upp som ett extra ärende. 
2. Ärendet hänskjuts till stadsbyggnadsutskottet för handläggning. 

  

Yrkanden 
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor 
Initiativ från ledamot om dialog- och samverkansgrupp för Trollbäckens 
centrumstråk.pdf  
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Initiativ från ledamot om språkundervisning till 
ukrainska flyktingar 
§ 18 Diarienummer 2023/KS 0046 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende. 
2. Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande 

sammanträde. 

  

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Heinz Sjögren (L) har inkommit med ett ledamotsinitiativ med förslag att 
Tyresö kommun organiserar och finansierar intensiv språkutbildning för 
ukrainska flyktingar i kommunen.  

Ordförandeförslag 
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ärendet tas upp som ett extra ärende. 
2. Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande 

sammanträde. 

Yrkanden 
Inger Gemicioglu (V), Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar att 
ärendet behandlas på dagens sammanträde samt att initiativet bifalles. 

Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska bordläggas i enlighet med eget 
yrkande. Ordföranden ställer frågan om ärendet avgöras vid dagens 
sammanträde. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde. 
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Bilagor 
Initiativ från ledamot om språkundervisning till ukrainska flyktingar.pdf 



Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet. Var vänlig verifiera dokumentet på https:// 
e-sign.tyreso.se/verifiera 

Den här sidan är tillagd av Tyresö kommuns tjänst för elektroniska underskrifter. 
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