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Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2015-11-26 och
införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt kommunfullmäktiges beslut.
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Dnr KS 2015/369

245 Kungörelse
Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2015-11-26
och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt
kommunfullmäktiges beslut.
Förslag till beslut

1.

Sammanträdet är kungjort i laga ordning.

__________
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Dnr KS 2015/370

246 Justering
Förslag till beslut

1.

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh
(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2015-12-16.

__________
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Dnr KS 2015/371

247 Ledamöternas frågestund
Frågestunden pågår i 45 minuter.
Frågor anmäls i förväg till respektive gruppledare, som sedan
lämnar en lista till kommunstyrelsens kansli med namn på den som
ska ställa frågan och till vem frågan ska ställas. Listan ska vara
kansliet tillhanda senast kl 12:00 på arbetsdagen före
sammanträdet.
__________
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Dnr KS 2015/112

248 Avveckling av vårdnadsbidrag,
minoritetsåterremitterat ärende. Bilaga 248.15
Sammanfattning

Grund- och förskolenämnden har genom beslut 2015-03-25, § 27
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avveckla
vårdnadsbidraget. Kommunfullmäktige har 2015-06-08, § 151
beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen genom
minoritetsåterremiss för en analys av vilka konsekvenser en
avveckling av vårdnadsbidraget skulle få för barn och familjer som
behöver eller önskar ett alternativ till förskola, vilka alternativ som
skulle kunna erbjudas istället samt en analys kring konsekvenser
gällande ekonomi och lokalförsörjning om inget jämförbart
alternativ till vårdnadsbidrag kan erbjudas.
Kommunstyrelseförvaltningens utredning och förslag framgår av
bifogad tjänsteskrivelse.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att
avveckla vårdnadsbidraget i enlighet med grund- och
förskolenämndens förslag, med de justeringar som beskrivs i
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Underlag för beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-1104
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08, § 151
- Grund- och förskolenämndens beslut 2015-03-25, § 27
- Regelverk vårdnadsbidrag Haninge kommun
- Ansökningsblankett vårdnadsbidrag
- Regeringens proposition 2014/15:147 – Det kommunala
vårdnadsbidraget avskaffas http://data.riksdagen.se/fil/58F53782ADEF-4E08-8FA6-97E2773B0AB7
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD) och Martina Mossberg (M) hemställer om att
lämna ett särskilt yttrande från Moderaterna och
Kristdemokraterna, vilket kommunstyrelsen medger.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Vårdnadsbidraget avvecklas fr o m 1 februari 2016.
2. Ett undantag görs från nuvarande regelverk för vårdnadsbidrag i
Haninge kommun, innebärande att ansökningar om
vårdnadsbidrag kan göras t o m den 31 december 2015 för den
period som påbörjas den 1 januari 2016.
3. Tidigare fattade beslut att bevilja vårdnadsbidrag gäller för den
tid beslutet avser, eller till dess vårdnadshavaren säger upp
vårdnadsbidraget eller inte längre är berättigad till detta.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Grund- och förskolenämnden
För kännedom: Ekonomiavdelningen, kommunikations- och
marknadsföringsenheten
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Dnr KS 2015/218

249 Motion från Alexandra Anstrell (M) om
Internationellt arbete och vänorter. Bilaga
249.15
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-1109.
Sammanfattning

Moderaterna i Haninge, genom Alexandra Anstrell, har lämnat in
en motion där man föreslår kommunfullmäktige besluta
- att uppdra till kommunstyrelsen att arbeta fram en internationell
policy med tillhörande handlingsplan
- att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av befintligt
vänortssamarbete och utifrån aktuella behov av kunskaps- och
erfarenhetsutbyte samt utvecklingsfrämjande insatser återkomma
till kommunfullmäktige med förslag på förändringar. Här ska en
analys av ett eventuellt samarbete med Rumänien, för hjälp till
självhjälp, finnas med.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommuns nuvarande internationella program antogs av
kommunfullmäktige 2008-10-13, § 204.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att programmet fortfarande är
aktuellt och kan användas för det dagliga arbetet med
internationella frågor.
Gällande vänortsavtal med kommunens vänorter går ut under 2017,
förutom avtalet med Krokom som går ut under 2018. En
aktualitetsprövning av utbytet med nuvarande vänorter bör göras
under 2016 inför eventuell förlängning av avtalen.
Kommunfullmäktige fastställde 2015-06-08, § 146, Mål och budget
2016-2017. Kommunstyrelsen har fått följande uppdrag under
punkt 4.1 (sid 25).
- Utreda vänortssamarbeten, hur fungerar de i dag samt ta fram
förslag till eventuella förändringar.
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I samband med utredningen av vänortssamarbetet är det enligt
kommunstyrelseförvaltningens bedömning lämpligt att även göra
en översyn av det internationella programmet.
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges ovan nämnda beslut om
Mål och budget 2016-2017 och kommunstyrelseförvaltningens
redogörelse i övrigt, behöver något ytterligare beslut med
anledning av motionen som sådan inte fattas.
Underlag för beslut

- Motionen.
- Haninge kommuns internationella program.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Alexandra Anstrell (M), Tobias Hammarberg (FP, numera L) och
Marie Litholm (KD) yrkar bifall till motionen. Ordföranden
konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och yrkandet om bifall från
Alexandra Anstrell (M), Tobias Hammarberg (FP, numera L) och
Marie Litholm (KD). Ordföranden ställer de båda förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2015/444

250 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD)
om ”ansvarskontrakt” mellan elev-förälderlärare. Bilaga 250.15
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-1109.
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S)
lämnar svar.
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2015/479

251 Svar på interpellation från Tobias Hammarberg
(L) om inkonsekvent politik. Bilaga 251.15
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-1109.
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S)
lämnar svar.
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2015/481

252 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om
lärarbristen. Bilaga 252.15
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-1109.
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S)
lämnar svar.
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2015/2

253 Revidering av mål och budget 2016-2017.
Bilaga 253.15
Sammanfattning

Under 2015 har verksamheterna av olika anledningar fått
förändrade förhållanden som gör att den politiska
kommunledningen nu vill justera Mål och budget 2016-2017 som
beslutades i kommunfullmäktige 2015-06-08 § 146. De
områden/händelser som motiverar förändringar i Mål och budget
2016-2017 är följande:
• Justering av kapitel 6 ”Ekonomisk plan” i Mål och budget
2016-2017 så att den stämmer överens med besluten om kapitel 4
och 5.
• Tydliggörande av strukturbidraget för nyanlända och
lokalersättningen till annan huvudman än kommunen som startar
ny verksamhet i nybyggda lokaler i Haninge samt uppdatering av
tabell i Mål och budget 2016 - 2017.
• Komplettera målvärden på indikatorer 2018 enligt uppdrag i
Mål och budget 2016 – 2017 samt förslag till vissa justeringar av
indikatorer 2018.
• Justering av socialnämndens ram med anledning av
förändringar av riksnormen av försörjningsstöd som föreslås i
budgetpropositionen
• Justering av ramarna för kultur- och fritidsnämnden med
anledning av ärende i kommunstyrelsen 2015-10-26 § 263 gällande
medel för avställda idrottshallar.
•

Utökad ram för Södertörns upphandlingsnämnd.

•

Utökad ram för Södertörns överförmyndarnämnd

Motiven till förändringarna finns redovisade i bilagda
tjänsteskrivelse.
De budgetramjusteringar som föreslås för socialnämnden,
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden i ovanstående
punkter innebär totalt minskade kostnader med 0,1 mnkr.
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Överskottet föreslår läggas till resultatet, vilket innebär att det
budgeterade resultatet för 2016 ökas från 102,75 mnkr till 102,85
mnkr.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2015-11-05– Revidering av Mål och budget
2016-2017
- Mål för 2016-2017 - människan i centrum i en välmående
närmiljö
Överläggningar i kommunstyrelsen

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag samt att mål för 2016-2017 - människan i centrum i en
välmående närmiljö justeras i enlighet med förslag
från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag med tilläggsförslag från
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Texter och siffror i Mål och budget 2016-2017 justeras enligt
förslag från kom-munstyrelseförvaltningen

2.

Socialnämndens budgetram utökas med 1,5 mnkr till totalt
794,3 mnkr med anledning av förändrat regelverk för
försörjningsstöd

3.

Kultur och fritidsnämndens budgetram minskas med 2,2 mnkr
till totalt 181,8 mkr

4.

Kommunstyrelsens budgetram utökas med 600 tkr till totalt
199,35 mnkr med anledning av ökade kostnader för Södertörns
överförmyndarnämnd.

5.

Totalt innebär ramjusteringarna för socialnämnden,
kommunstyrelsen och kul-tur- och fritidsnämnden ett överskott
på 0,1 mnkr som läggs till resultat.
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6.

Haninges andel av finansieringen av Södertörns
upphandlingsnämnd utökas med 1 234 tkr. Finansieringen sker
genom att avgiften till nämnder höjs med motsvarande belopp.

7.

Mål för 2016-2017 - människan i centrum i en välmående
närmiljö justeras i enlighet med förslag från
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Samtliga nämnder
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Dnr KS 2015/518

254 Fastställande av punkt 9 A-C i taxa för
Södertörns brandförsvarsförbunds material,
tjänster och service som ej kan hänföras till
räddningstjänst enligt lagen om skydd mot
olyckor att gälla fr o m 2016. Bilaga 254.15
Sammanfattning

Södertörns brandförsvarsförbunds direktion beslutade vid sitt
sammanträde den 2015-10-16, § 53, att godkänna en uppräkning
om 1,3 % av taxa för 2016 gällande avgifter för tillsyn och
tillståndsbeslut enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE) samt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Denna uppräkning
innebär att avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut är 943
kronor/timme fr o m 2016-01-01.
Enligt beslut i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i slutet av
2013 (mål nr 3835-12) får ett kommunalförbund inte själv fastställa
sina taxor, utan det ska kommunfullmäktige i förbundets
medlemskommuner göra. Brandförsvarsförbundet föreslår därför
att kommunfullmäktige fastställer den uppräkning som
förbundsdirektionen godkänt.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen vill förtydliga att ovan nämnda taxor
för tillsyn och tillståndsbeslut enligt LBE och LSO framgår av
punkt 9 A-C i taxan för Södertörns brandförsvarsförbunds material,
tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt
lagen om skydd mot olyckor. Rätten att ta ut de avgifter som
föreskrivs i taxans punkt 9 A-C grundar sig på 3 kap 6 § LSO,
vilken i sin tur utgör normgivning som delegerats med stöd av 8
kap 10 § regeringsformen. Det är den typen av avgifter som
kommunfullmäktige i medlemskommunerna behöver fastställa.
Punkter i taxan som gäller fakultativ verksamhet kan förbundet
självt besluta om. Detta mot bakgrund av att Sveriges Kommuner
och Landsting tidigare gjort bedömningen att HFD:s avgörande inte
gäller avgifter som avser fakultativ verksamhet som ett
kommunalförbund erbjuder invånarna.
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Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att invända mot den
uppräkning som Södertörns brandförsvarsförbunds direktion
föreslår.
Underlag för beslut

- Skrivelse från Södertörns brandförsvarsförbund
- Södertörns brandförsvarsförbunds direktionsbeslut 2015-10-16, §
53
- Nuvarande taxa för Södertörns brandförsvarsförbunds material,
tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt
lagen om skydd mot olyckor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Den föreslagna uppräkningen till 943 kronor/timme avseende
avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut i punkterna 9 A-C i
taxan för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster
och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen
om skydd mot olyckor fastställs att gälla fr o m 2016-01-01.

__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Södertörns brandförsvarsförbund, samtliga
medlemskommuner

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

19 (67)

Sammanträdesdatum

2015-12-07

Dnr KS 2015/508

255 Revidering av lokaltaxekategorier inom kulturoch fritidsnämndens verksamhetsområde.
Bilaga 255.15
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09, § 108 om Mål och
budget för 2015-2016. I avsnittet om nämndvisa ekonomiska ramar
och mål gavs kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införa
nolltaxa för hyra av kommunens planer och hallar för barn- och
ungdomsverksamhet samt att utreda motsvarande lokalstöd till
annan barn- och ungdomsverksamhet. Införandet av nolltaxan
skulle enligt uppdraget ske successivt med start under 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-06-18, § 67, med
förtydligande 2015-03-25, § 32, att införa nolltaxan i tre steg för
nedanstående kategorier av verksamhet i kommunen för
målgruppen barn och ungdomar 0-20 år och funktionsnedsatta i alla
åldrar.
Steg 1: 1 juli 2015 för idrottsföreningars träningsverksamhet
Steg 2: 1 januari 2016 för kulturföreningars och studieförbunds
verksamhet (exklusive uppvisningar)
Steg 3: 1 januari 2017 för övriga bidragsberättigade föreningars
verksamhet samt för samtliga bidragsberättigade föreningars
tävlings- och uppvisningsverksamhet
Kultur- och fritidsnämndens tidigare taxa 1 för idrottslokaler och
idrottsplatser gällde samtliga föreningar och studieförbund för
ungdomsverksamhet registrerade i kommunen. Eftersom nämnden
beslutat om införande av nolltaxan i olika steg har taxa 1 behövt
delas upp och omformuleras, för att de olika taxekategorierna ska
kunna debiteras korrekt under införandeperioden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-10-21, § 74, att föreslå
fullmäktige att fastställa en taxa 1A för idrottsföreningars
träningsverksamhet samt kulturföreningars och studieförbunds
verksamhet (exklusive uppvisningar) samt en taxa 1B för övriga
bidragsberättigade föreningars verksamhet samt för samtliga
bidragsberättigade föreningars tävlings- och
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uppvisningsverksamhet. Båda taxorna avser ovan nämnda
målgrupp, d v s barn och ungdomar 0-20 år och funk-tionsnedsatta
i alla åldrar.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra och föreslår
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens förslag.
Underlag för beslut

- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-10-21, § 74, inklusive
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-09-25
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-03-25, § 32, inklusive
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-02-17
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-06-18, § 67, inklusive
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-06-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Nedanstående lokaltaxekategorier fastställs att gälla fr o m
2016-01-01 för samtliga anläggningar som förvaltas/ägs av
kultur- och fritidsförvaltningen, inklusive idrotts- och
fritidslokaler, Haninge kulturhus och Jordbro kultur- och
föreningshus:
Taxa 1A
Haninge kommuns bidragsberättigade idrottsföreningars
träningsverksamhet samt kulturföreningars och studieförbunds
verksamhet (exklusive uppvisningar) för barn och ungdomar, 020 år, samt för personer med funktionsnedsättning oavsett
ålder. Övervägande delen av gruppen ska bestå av barn och
ungdomar/personer med funktionsnedsättning.
Taxa 1B
Haninge kommuns övriga bidragsberättigade föreningars
verksamhet för barn och ungdomar, 0-20 år, och för personer
med funktionsnedsättning oavsett ålder. Haninge kommuns
bidragsberättigade föreningars tävlings- och
uppvisningsverksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år, samt
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för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.
Övervägande delen av gruppen ska bestå av barn- och
ungdomar/personer med funktionsnedsättning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KS 2015/510

256 Ansökan om borgen från föreningen Haninge
Konstnärer. Bilaga 256.15
Sammanfattning

Föreningen Haninge Konstnärer har lämnat in en ansökan om kommunal borgen på 2 mnkr.
Föreningen Haninge Konstnärer har planer på att köpa en bostadsrättslokal i brf ”Kyrkskolan Klockarlötsvägen 26” som är belägen
vid Österhaninge kyrka. Föreningen hyr idag dessa lokaler och
nuvarande ägaren till lokalerna har aviserat att han vill sälja lokalen
till föreningen. Ateljélängan innehåller förutom ett galleri också 10
stycken ateljéer där konstnärer har möjlighet att hyra in sig. En
extern värdering är gjord 2015-01-14 och det bedömda
marknadsvärdet var då 2,8 mnkr.
Föreningen har i bank fått ett lånelöfte om 2 mnkr under förutsättning att kommunen går i borgen för hela beloppet.
Förvaltningens synpunkter

I underlaget till kultur- och fritidsnämnden har kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen skrivit fram ett
gemensamt underlag för beslutet. Kultur- och fritidsförvaltningen
ställer sig positiv till föreningens verksamhet och
kommunstyrelseförvaltningen, som har granskat föreningens
ekonomi, gör bedömningen att föreningen uppfyller de ekonomiska
kraven. Efter två år med underskott, beroende på reperationer, har
föreningen åter positivt resultat. Det finns en tillgång i kassan
(tidigare upparbetade resultat) och vid ett köp kommer föreningens
ekonomiska förutsättningar att vara lika som idag eller något bättre.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför inget att erinra mot
kultur- och fritidsnämndens förslag att godkänna ansökan om
borgen.
Beträffande borgensavgift föreslår kommunstyrelseförvaltningen
en engångsavgift på 1 % av borgensbeloppet, om inte säkerhet
lämnas som täcker borgensbeloppet. Om säkerheten inte täcker
hela borgensbeloppet utgår avgift på mellanskillnaden. Därutöver
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utgår en årlig borgensavgift på 0,25 procent av kvarstående
skuldbelopp vid utgången av avgiftsåret.
Underlag för beslut

- Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2015-10-21 § 79.
- Tjänsteutlåtande 2015-10-14 ” Ansökan från Föreningen Haninge
Konstnärer om kommunal borgen”.
- Ansökan från Föreningen Haninge Konstnärer daterad 2015-0805.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M), Marie Litholm (KD) och Tobias
Hammarberg (L) yrkar avslag enligt eget förslag från Moderaterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna (bilaga). Meeri Wasberg (S)
yrkar bifall till kommunalrådsberedningens förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt avslagsyrkandet
från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och ställer de
två förslagen mot varandra. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Haninge kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Föreningen Haninge Konstnärers låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 2,0 mnkr.

2.

Haninge kommuns borgensåtagande tidsbegränsas till 202512-31.

3.

En engångsavgift på 1 procent tas ut på borgensbeloppet om
inte säkerhet lämnas som täcker borgensbeloppet. Om
säkerheten inte täcker hela borgensbeloppet utgår avgift på
mellanskillnaden.

4.

Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp i
enlighet med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter
i Haninge kommun, för närvarande 0,25 procent per år.
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Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson - samtliga
M, Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L) och Marie Litholm
(KD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Föreningen Haninge Konstnärer, kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KS-MEX 2015/79

257 Genomförande av projektet Haningeterrassen rapport över hittills utfört arbete samt fråga om
bemyndigande att företräda kommunen i det
fortsatta arbetet. Bilaga 257.15
Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en rapport över hur
projektet Haningeterrassen har drivits och utvecklats sedan
kommunfullmäktige 2014-03-10, § 41, godkände bl a ett
genomförandeavtal för projektet. Rapporten visar även att det är
svårt att förutse alla detaljer i den händelsekedja som följer efter
det att i detta fall genomförandeavtalet och övriga avtal träffades.
Det som hittills har inträffat har kunnat hanteras inom ramen för de
bemyndiganden som gavs när genomförandeavtalet godkändes av
kommunfullmäktige och inom ramen för det utrymme för ren
verkställighet som också följer av genomförandeavtalet.
Det är sannolikt att fler justeringar kommer att behövas under det
fortsatta arbetet med att genomföra projektet Haningeterrassen.
Vilka justeringar det gäller är svårt att förutse. Det är också svårt
att i förväg veta om justeringarna kan hanteras med stöd av redan
givna uppdrag, hanteras såsom ren verkställighet eller om det krävs
nya formella beslut inom kommunen. Mot denna bakgrund har
kommunstyrelseförvaltningen lämnat ett förslag till beslut om
bemyndigande att företräda kommunen i det fortsatta arbetet.
Underlag för beslut

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-11-10,
”Genomförande av projektet Haningeterrassen – rapport över
hittills utfört arbete samt fråga om bemyndigande att företräda
kommunen i det fortsatta arbetet” med tillhörande bilagor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens rapport godkänns.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att i det fortsatta arbetet med att
genomföra projektet Haningeterrassen träffa de
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överenskommelser som behövs för projektets genomförande
samt att i övrigt företräda kommunen i projektet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget i punkt 2 ovan bemyndigas kommundirektören att i
det fortsatta arbetet med att genomföra projektet
Haningeterrassen träffa de överenskommelser som behövs för
projektets genomförande samt att i övrigt företräda kommunen i
projektet, inom ramen för det bemyndigande
kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelsen
För kännedom: MEX, kommundirektören
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Dnr KS-MEX 2015/114

258 Genomförandeavtal trafikplats Vega. Bilaga
258.15
Sammanfattning

Kommunen träffade i juni 2009 ett finansieringsavtal med
dåvarande Vägverket om finansiering av trafikplats Vega med
tillhörande tillfartsvägar samt ombyggnad av trafikplats Handen.
Projektet var då kostnadsberäknat till 317 milj. kr. I avtalet
fastställdes att kommunen skulle medfinansiera Vega trafikplats
med 30 milj. kr. och erlägga 40 milj. kr. för de kommunala
tillfartsvägarna.
Den totala projektkostnaden beräknades 2013 till 420 miljoner
kronor varav kommunens väganläggningar utgjorde 70 milj. kr.
Kommunens fastlagda medfinansiering om 30 milj. kr plus den
kalkylerade kostnaden för de kommunala anläggningarna uppgick
då till 100 milj. kr vilket motsvarade 24 % av projektkostnaden. I
början av 2015 visade nya kalkyler att projektet borde bli väsentligt
billigare än de tidigare kalkylerna varför ett avtalsförslag
upprättades där kommunen beroende på om kostnaderna ökade
eller minskade skulle erlägga/erhålla motsvarande 24 % av
förändringen.
Genomförandeavtalet syftar till att reglera ansvarsfördelning,
arbetsformer, finansiering, väghållarskap, överlåtelse och tidplan
för genomförandet.
Förvaltningens synpunkter

Trafikverket har nyligen handlat upp projektet på totalentreprenad.
Anbudet är väsentligt lägre än det år 2013 kalkylerade. Även om
oförutsedda kostnader kan uppstå p.g.a. okända markförhållanden
e.d. så finns det inget som talar för att kommunens kostnader ska
bli högre än 100 milj. kr.
I avtal med exploatörerna inom nya stadsdelen Vega finns reglerat
att totalt 95 milj. kr ska betalas till kommunen som bidrag till
pendeltågstation Vega och trafikplats Vega. Kommunens
nettokostnader för de båda projekten ingår i kommunstyrelsens
gällande exploateringsbudget.
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Underlag för beslut

- Genomförandeavtal undertecknat av Trafikverket 2015-10-23.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Genomförandeavtal undertecknat av Trafikverket 2015-10-23
godkänns.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: MEX
För kännedom:
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Dnr KS-MEX 2015/113

259 Exploateringsavtal fastigheten Söderbymalm
7:31, Vikingaskolan. Bilaga 259.15
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-26, § 189 att ge
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för
Söderbymalm 7:31, Vikingaskolan. Detaljplanens huvudsakliga
syfte är att öka byggrätten för Vikingaskolan. Ett detaljplaneförslag
som innebär detta godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2015-1021.
Parallellt med detaljplanearbetet har kommunstyrelseförvaltningen
förhandlat med Tornberget Fastighetsförvaltning AB om en
överenskommelse avseende genomförandet av detaljplanen.
Överenskommelsen reglerar främst överlåtelse av mark planlagd
som allmän platsmark, inrättande av ledningsrätt samt
iordningsställande och finansiering av allmänna anläggningar.
Förvaltningens synpunkter

Under förutsättning att Tornberget Fastighetsförvaltnings AB:s
styrelse godkänner och undertecknar exploateringsavtalet, anser
kommunstyrelseförvaltningen att avtalet ska godkännas.
Exploateringsavtalet innebär att Tornberget överlåter mark till
kommunen. Enligt Tornbergets ägardirektiv § 7 skall bolaget
inhämta kommunfullmäktiges godkännande vid försäljning av
fastigheter. Under förutsättning att Tornbergets styrelse godkänner
exploateringsavtalet bör kommunfullmäktige även ge Tornberget
ett uttryckligt medgivande till att överlåta mark till kommunen.
Underlag för beslut

- Exploateringsavtal för fastigheten Söderbymalm 7:31,
Vikingaskolan, med tillhörande bilagor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Exploateringsavtal för fastigheten Söderbymalm 7:31,
Vikingaskolan, godkänns.
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2. Tornbergets överlåtelse av mark till kommunen medges under
förutsättning att Tornbergets styrelse godkänner
exploateringsavtalet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Mex
För kännedom: Tornberget
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Dnr KS 2015/514

260 Antagande av detaljplan fastigheten
Söderbymalm 7:31, Vikingaskolan. Bilaga
260.15
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-26, § 189 att ge
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för
Söderbymalm 7:31, Vikingaskolan.
Planförslagets huvudsakliga syfte är att ge Vikingaskolan utökad
byggrätt. Utöver det syftar planförslaget till att förbättra de
stadsmässiga kvalitéerna längs med Sleipnervägen och
funktionsblandning för ökad aktivitet även kvällstid inom
planområdet. Detaljplanen möjliggör uppförande av skola,
förskola, idrottshall, studentbostäder och restaurang. En av
intentionerna med detaljplanen är att möjliggöra bostäder för
studenter, ungdomar och elever. I preciseringen studentbostäder
innefattas således även elevbostäder och ungdomsbostäder.
Stadsbyggnadsnämnden godkände planförslaget 2015-10-21.
Förvaltningens synpunkter

Under förutsättning att exploateringsavtalet skrivet med Tornberget
godkänns, anser kommunstyrelseförvaltningen att detaljplan för
fastigheten Söderbymalm 7:31, Vikingaskolan, ska antas.
Underlag för beslut

- Beslut från stadsbyggnadsnämnden § 150, 2015-10-21
- Plankarta, 2015-05-05, Antagandehandling
- Planbeskrivning, 2015-09-15, Antagandehandling
- Samrådsredogörelse, 2015-05-05
- Granskningsutlåtande, 2015-09-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Under förutsättning att exploateringsavtalet med Tornberget
godkännes beslutar Kommunfullmäktige
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1.

Detaljplan för fastigheten Söderbymalm 7:31, Vikingaskolan,
upprättad 2015-05-05, antas.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom:
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Dnr KS 2015/517

261 Överenskommelse om mottagande av
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i
Sverige, ensamkommande barn - 2016. Bilaga
261.15
Sammanfattning

Genom överenskommelse med Migrationsverket, godkänd av
kommunfullmäktige 2015-02-09 § 5, åtog sig Haninge kommun att
öka antalet platser för asylsökande ensamkommande flyktingbarn
till 35 platser. Länsstyrelsen i Stockholms län har därefter
prognostiserat ett ökat behov av antalet platser för asylsökande
ensamkommande flyktingbarn. Länsstyrelsen har tidigare lämnat
preliminära fördelningstal för kommunerna i länet som innebär att
Haninge kommun skulle tillhandahålla 60 platser. Detta skulle
inneburit en ökning av antalet boendeplatser med 25.
Baserat på Länsstyrelsens prognos beslutade Socialnämnden 201510-27 § 154, att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Haninge
kommun tecknar överenskommelsen med Länsstyrelsen och
Migrationsverket.
På grund av den rådande flyktingsituationen prognostiserar
Länsstyrelsen i Stockholms län nu ett ytterligare ökat behov av
antalet platser. Länsstyrelsen har 2015-11-13 lämnat fastställda
fördelningstal för kommunerna i länet som innebär att Haninge
kommun ska tillhandahålla 278 platser istället för de 60 platser som
prognostiserats.
För att säkerställa att kommunen hinner anskaffa boendeplatser
föreslår Länsstyrelsen att överenskommelsen tecknas i tre steg.
Överenskommelsen föreslås gälla från och med 1 januari 2016.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har samrått med socialförvaltningen
efter att Länsstyrelsen fastställde de nya fördelningstalen.
Av de 278 platserna kan kommunen tillgodoräkna sig de barn, som
utöver nuvarande överenskommelse, hittills har tagits emot i år.
Fram till dags dato är detta 159 och socialförvaltningens
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bedömning är att tillströmningen kommer att fortsätta oförminskat
året ut. När de barn räknats bort som antingen har beviljats
permanent uppehållstillstånd eller placerats hos en släkting
bedömer socialförvaltningen att det föreslagna avtalet innebär att
kommunen ska tillhandahålla platser för omkring 128 barn under
2016. Detta innebär givetvis svårigheter för socialförvaltningen och
medför risker att inte kunna tillhandahålla platser och att inte kunna
rekrytera handläggare i den takt som behövs. Därför föreslås att
överenskommelsen tecknas i tre steg enligt följande modell:




Fram till och med 2016-04-30 ska kommunen ta emot 20
asylsökande ensamkommande barn.
Fram till och med 2016-08-31 ska kommunen ta emot
ytterligare 50 asylsökande ensamkommande barn.
Fram till och med 2016-12-31 ska kommunen ta emot
ytterligare 58 asylsökande ensamkommande barn.

Genom denna trestegsmodell regleras antalet ensamkommande
barn som anvisas under våren 2016, vilket möjliggör för
socialförvaltningen att hinna anskaffa fler boendeplatser i tid.
Socialförvaltningen möter det ökade behovet genom att se över de
platser som förvaltningen har på entreprenadavtal. Kontakt har
även tagits med AB Vårljus som föreslår olika lösningar för att
kunna utöka. Ett arbete med att kunna erbjuda platser i så kallade
modullösningar pågår även.
Underlag för beslut

- Länsstyrelsen i Stockholms läns skrivelse – Mottagandet av
asylsökande ensamkommande barn i Stockholms län 2016
- Förslag på avtal om överenskommelse om asylplatser
- Socialnämndens beslut 2015-10-27, § 154
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse – Överenskommelse om
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i
Sverige, ensamkommande barn – 2016, 2015-10-14
- Information om fastställda fördelningstal och
överenskommelsearbetet 2016, informationsbrev från
Länsstyrelsen, 2015-11-13
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- Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för
asylsökande ensamkommande barn, framställan från
Länsstyrelsen, 2015-11-13

Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) och Marie Litholm (KD) hemställer om att
få lämna ett särskilt yttrande från Moderaterna och
Kristdemokraterna (bilaga). Kennerth Valtersson (SD) yrkar att
kommunalrådsberedningens förslag avslås.
Mötet ajourneras kl. 16.35-16.40.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till ett tilläggsförslag
innebärande att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att återkomma med ekonomisk konsekvensanalys. Meeri
Wasberg (S) yrkar att kommunstyrelsen för egen del beslutar
om att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med
ekonomisk konsekvensanalys enligt Martina Mossbergs (M)
tilläggsförslag i vilket Martina Mossberg (M) instämmer.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut;
1. kommunalrådsberedningens förslag till beslut,
2. tilläggsförslaget från Meeri Wasberg (S) och Martina Mossberg
(M) innebärande att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med
ekonomisk konsekvensanalys,
3. Kennerth Valterssons (SD) avslagsyrkande.
Därutöver föreligger hemställan från Moderaterna och
Kristdemokraterna om att få lämna ett särskilt yttrande.
Ordföranden ställer först förslag 1. och 3. mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag. Ordföranden ställer
därefter frågan om kommunstyrelsen kan
godkänna tilläggsförslaget från Meeri Wasberg (S) och Martina
Mossberg (M) och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förslaget. Slutligen ställer ordföranden frågan till
kommunstyrelsen om Moderaterna och Kristdemokraterna får
lämna ett särskilt yttrande, vilket kommunstyrelsen medger.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Haninge kommun tecknar överenskommelsen med
Länsstyrelsen och Migrationsverket.

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att
återkomma med ekonomisk konsekvensanalys.

Reservationer

Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Socialnämnden
För kännedom: Länsstyrelsen i Stockholms län, Migrationsverket
(undertecknat avtal i 3 exemplar)
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Dnr KS 2015/272

262 Motion från Henrik Svensson (SD) om
effektivisering av kommunens verksamheter Förskolan. Bilaga 262.15
Sammanfattning

Henrik Svensson (SD) har i rubricerad motion föreslagit att det
kommunala vårdnadsbidraget om maximalt 3 000 kronor per
månad och barn införs igen samt att ett vårdnadsbidragstillägg om
maximalt 3 000 kronor per månad och barn införs enligt samma
regler som det kommunala vårdnadsbidraget. Motionären uppger
bland annat att möjlighet till vårdnadsstöd är viktigt då det
förstärker valfriheten inom barnomsorgen samt att vårdnadsbidrag
istället för förskoleplats innebär en besparing för grund- och
förskolenämnden.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden som i
beslut 2015-10-21, § 112 konstaterar bland annat att skolornas
resultatenheters ekonomi bygger på elevpengsystemet, där
eventuella volymavvikelser hanteras av kommunfullmäktiges
reserv samt att det inte enkelt går att bryta ut enskilda delar ur
systemet för att räkna ut besparingar.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kommunen i
dagsläget erbjuder invånarna möjlighet till vårdnadsbidrag, men att
det finns ett separat ärende till kommunfullmäktige där grund- och
förskolenämnden föreslår att kommunen avvecklar
vårdnadsbidraget. (Se dnr KS 2015/112.) Av
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet framgår
att regeringen i proposition 2014/15:147 föreslår att lagen om
kommunalt vårdnadsbidrag upphävs. Riksdagen förväntas behandla
ärendet den 18 november 2015 och förutsatt att riksdagen fattar
beslut i enlighet med förslaget, blir det olagligt för en kommun att
erbjuda sina invånare möjlighet till vårdnadsbidrag. Därmed är det
inte heller relevant att räkna på eventuella besparingar med
vårdnadsbidrag i förhållande till förskoleplats. Mot bakgrund av
ovanstående föreslår förvaltningen att motionen avslås.
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Underlag för beslut

- Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av
kommunens verksamheter – Förskolan
- Grund- och förskolenämndens beslut 2015-10-21, § 112
Överläggningar i kommunstyrelsen

Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till motionen. Ordföranden
konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och Kennerth Valterssons (SD)
yrkande om bifall. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, grund- och förskolenämnden
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Dnr KS 2015/129

263 Motion från Michael Fridebäck (M) om
introduktionsprogram. Bilaga 263.15
Sammanfattning

Mikael Fridebäck har lämnat in en motion om
introduktionsprogrammet. I motionen föreslås kommunfullmäktige
besluta:
”Att Kommunfullmäktige reviderar samverkansavtalet med KSL så
att även elever på gymnasieprogram får möjlighet att studera inom
samverkansområdet.
Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att införa platsgaranti på
introduktionsprogrammet
Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige
med eventuella ekonomiska konsekvenser för beslutet för att bli
kompenserade för”.
Motionen har remitterats till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. I remissvaret från nämnden hänvisas till
ett uppdrag som kommunfullmäktige har givit gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i samband med beslut om Mål och
budget 2016-2017. Under ansnittet 3.8 Särskilda uppdrag med
anledning av ny målstruktur och nya mål står det följande:
”Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda
effekterna av ett samverkansavtal om gemensam programpeng för
introduktionsprogrammet. I uppdraget ingår även att återkomma till
kommunstyrelsen med konsekvensanalys kring platsgaranti i
introduktionsprogrammet för elever boende i Haninge samt
ekonomiska konsekvenser för frisök. Kommunen ska ansluta sig
till en gemensam programpeng för introduktionsprogrammet
2017.”
I och med ovan redovisade särskilda uppdrag anser gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att motionens tre attsatser behandlas i
uppdraget.
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Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Intentionerna i motionen
finns beskrivna i det av kommunfullmäktige redan beslutade
uppdraget. Kommunstyrelseförvaltningen förslår att motionen med
hänvisning till fullmäktiges nämnda uppdragsbeslut anses
besvarad.
Underlag för beslut

- Protokoll gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-19,
§ 91
- Motionen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS 2015/115

264 Motion från Tove Ovsiannikov (V) om jämställd
snöröjning. Bilaga 264.15
Sammanfattning

Tove Ovsiannikov (V) föreslår i rubricerad motion att kommunen
inför jämställd snöröjning med Karlskoga som förebild, så att gångoch cykelbanor samt busshållplatser prioriteras.
Motionären pekar på att snöröjning historiskt sätt har skett genom
att större bilvägar snöröjs före cykelvägar, gångvägar och
trottoarer, vilket missgynnar kvinnor som i större utsträckning än
män går, cyklar och åker kollektivtrafik i stället för att ta bilen.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden som i beslut
2015-06-11 § 92 uppger bland annat att kommunens snöröjning
och halkbekämpning redan idag utförs enligt principer som liknar
de som beskrivs i motionen. Snöröjningen i kommunen går i korta
drag till så att de maskiner som först kallas ut är de som snöröjer
och halkbekämpar trottoarer samt gång- och cykelvägar. Därefter
prioriteras busslederna och sist övriga bilvägar. Av naturliga skäl
sker dock snöröjningen inom de olika områdena till viss del
parallellt, exempelvis eftersom olika maskiner är anpassade för
olika uppgifter och vägtyper. Nämnden uppger vidare att
stadsbyggnadsförvaltningen vintern 2014/2015 började med en ny
metod för snöröjning och halkbekämpning på vissa gång- och
cykelvägar. Metoden går ut på att i stället för plogning och
sandning borstas snön bort och banan saltas med resultatet att gång/cykelbanan får en ren asfalt utan löst grus, vilket ökar
framkomligheten och minskar risken för olyckor. Nämnden framför
slutligen att efter varje vintersäsong följs snöröjningsarbetet upp för
att möjliggöra förbättringar inför nästa säsong.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen noterar att stadsbyggnadsnämnden i
sitt yttrande redogör för de principer för snöröjningen som
tillämpas i Haninge kommun. Nämnden bedömer att kommunens
snöröjning och halkbekämpning redan idag utförs enligt principer
som liknar de som beskrivs i motionen. Motionen bör därför med
hänvisning till nämndens yttrande anses besvarad.
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Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-06-11, § 92
- Motion från Tove Ovsiannikov (V) om jämställd snöröjning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, stadsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 2015/128

265 Motion från Pernilla Kjellin (M) om anläggning
av ny bad- och simhall. Bilaga 265.15
Sammanfattning

Moderaterna har lämnat in en motion som föreslår att uppdra till
kommunstyrelsen att snarast utreda möjligheterna att tillsammans
med externa intressenter anlägga en ny bad och simhall.
Motionen har remiterats till kultur- och fritidsnämnden som har
svarat 2015-06-17 § 33. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på
uppdraget att tillsammans med externa intressenter anlägga en ny
bad- och simhall. Nämnden ser att med en växande befolkning
räcker den nuvarande simhallen inte till då efterfrågan ökar från
föreningslivet och allmänheten. Vidare anser nämnden också att
förslaget i motionen ligger i linje med kommunens idrottspolitiska
program.
Förvaltningens synpunkter

I mål och budget 2016-2017 finns det ett uppdrag lagt till kulturoch fritidsnämnden att påbörja en förstudie för en ny simhall.
Dessutom finns avsatt 200 tkr i kultur- och fritidsnämndens
investeringsbudget för projektering av en simhall i södra delen av
kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en mycket översiktlig
genomgång av nybyggda bad- och simhallar i Sverige och funnit att
investeringsbeloppen varierar kraftigt. De kan variera mellan 100
mnkr och 300 mnkr. De stora skillnaderna beror främst på vilket
innehåll som finns i anläggningen.
Oavsett om det är en extern intressent som bygger och driver
anläggningen så kommer kommun att behöva betala hyra för
anläggningen. Dessa hyreskontrakt sträcker sig ofta över långa
tider, 20-30 år, för att det skall vara intressant för en extern part.
Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att ramar bör
fastställas för vad en ny bad- och simhall skall innehålla. Detta bör
ske genom att utredningsuppdraget/förstudien konkretiseras i
kultur- och fritidsnämnden med någon form av ramar för
uppdraget. Förstudien bör innehålla ett preliminärt lokalprogram
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och en första bedömning av investerings- och driftkostnader.
Förstudien bör även innehålla en marknadsanalys som översiktligt
beskriver vilka som kan bygga och driva denna typ av anläggning.
Sammanfattningsvis har kommunstyrelseförvaltningen har inget att
erinra mot förslaget i motionen att utreda möjligheterna att
tillsammans med externa intressenter anlägga en ny bad- och
simhall. I motionen föreslås att uppdraget skall ges till
kommunstyrelsen medan uppdraget i Mål och budget 2016 är givet
till kultur- och fritidsnämnden. Enligt kommunens gällande
investeringsprocess är det nämnden som skall identifiera behovet
av nya verksamhetslokaler. Därför föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden
fortsätter med uppdraget med förstudien för ny simhall med
tillägget att förstudien även skall innehålla en marknadsanalys som
översiktligt beskriver vilka som kan bygga och driva denna typ av
anläggning.
Underlag för beslut

- Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 § 33
- Motion från Pernilla Kjellin (M) 2015-04-10 – Motion gällande
anläggning av ny bad- och simhall
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
1.

Motionen anses besvarad.

2.

Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i sin förstudie
även ta med en marknadsanalys som översiktligt beskriver vilka
som kan bygga och driva denna typ av anläggning.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2015/66

266 Motion från Henrik Svensson (SD) om att
Sverigedemokraterna vill minska risken för
drunkningsolyckor. Bilaga 266.15
Sammanfattning

I en motion från Henrik Svensson (SD) vill Sverigedemokraterna
minska risken för drunkningsolyckor genom att
kommunfullmäktige beslutar om följande:
- Haninge kommun ska erbjuda grundskoleelever och personer över
50 år att kunna nyttja kommunens simhallar gratis under skolloven
- Haninge kommun ska sänka priset för simundervisning från 600
kr per barn och period till 300 kr
- Haninge kommun ska öka antalet simskolegrupper med ett
behovsanpassat antal för att minska kötiden till simundervisningen
(dvs. fler grupper när många anmäler sig till simundervisning och
ett mindre antal under perioden då inte många anmäler sig till
simundervisning).
- Haninge kommun ska vid utomhusbadet vid Rudan när det finns
badande där, bemanna badet med badvakt som har kunskap om att
lära ut simning.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt till
grund- och förskolenämnden. Kultur- och fritidsnämnden har svarat
att kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt för en hög
badsäkerhet. Simkunnigheten bland kommunens tredjeklassare är
idag under 40 procent och förvaltningen ser allvarligt på frågan.
Dock anser nämnden att förslagen i motionen är svåra att
genomföra med nuvarande resurser. Nämnden menar vidare att de
avgifter som tas ut redan är jämförelsevis låga.
Grund-och förskolenämnden kommenterar i sitt svar
simundervisningen i skolan samt säger att ingen av de fyra
punkterna, som förslaget omfattar, ligger inom grund- och
förskolenämndens ansvarsområde eller budgetram.
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Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen uppfattar att det inom kultur- och
fritidsförvaltningen genomförs ett serviceinriktat och prioriterat
arbete fokuserat på målgruppen barn och unga utifrån rådande
simkunnighetsnivå bland kommunens tredjeklassare samt
säkerhetshöjande åtgärder med badvakt vid bassängbaden i
Brandbergen och Jordbro. Att utveckla verksamheten ligger inom
kultur- och fritidsnämndens ordinarie ansvar, utan att
kommunfullmäktige behöver besluta det särskilt. Nämnden har att i
varje års Strategi och budget pröva olika verksamheter mot
varandra inom den av fullmäktige beslutade ekonomiska ramen
Inom skolans ansvarsområde ligger att ge elever förutsättningar att
nå godkänt kunskapsmål E i skolämnet idrott och hälsa genom att
kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Detta
kvalitetssäkras genom kunskapsprov i årskurs sex och nio.
Mot ovanstående bakgrund bör motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motion från Henrik Svensson (SD)
- Remissvar kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17, § 32
- Remissvar grund- och förskolenämnden 2015-09-23, § 91
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (L) och Marie
Litholm (KD) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vilket
kommunstyrelsen medger. Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall
till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och Kennerth Valterssons (SD)
bifallsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, grund- och förskolenämnden, kulturoch fritidsnämnden
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Dnr KS 2015/123

267 Motion från Henrik Svensson (SD) om öka
kvaliteten inom äldreomsorgen. Bilaga 267.15
Sammanfattning

Henrik Svensson, Sverigedemokraterna, har lämnat en motion om
att öka kvaliteten inom äldreomsorgen. Detta genom att stärka
fortbildning inom svenska språket för medarbetare med bristande
kunskaper i svenska språket samt att stärka kraven på kunskaper i
svenska språket vid rekrytering. Motionen har remitterats till
äldrenämnden.
Äldreförvaltningen har i sitt yttrande till äldrenämnden redovisat att
de yrkanden som tas upp i motionen redan är åtgärdade.
Äldrenämnden beslutade att överlämna förvaltningens synpunkter
till kommunstyrelsen och rekommenderar att motionen avslås.
Förvaltningens synpunkter

Mot bakgrund av äldrenämndens remissvar finner
kommunstyrelseförvaltningen att de i motionen föreslagna besluten
inte behövs.
Underlag för beslut

- Protokoll från äldrenämndens sammanträde 2015-09-24, § 94.
- Äldreförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-24.
- Motion från Henrik Svensson (SD) om öka kvaliteten inom
äldreomsorgen, 2015-04-10.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD), Martina Mossberg (M) och Tobias
Hammarberg (L) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vilket
kommunstyrelsen medger. Marie Litholm (KD) och Martina
Mossberg (M) och Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen
anses besvarad. Meeri Wasberg yrkar bifall till
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och Marie Litholms (KD),
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Martina Mossbergs (M) och Kennerth Valterssons (SD) yrkande
om att motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer de båda
förslagen mot varandra och finner att kommunalrådsberedningen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, äldrenämnden
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Dnr KS 2015/125

268 Motion från Henrik Svensson (SD) om tiggeri en förlorad dag för individen och samhället.
Bilaga 268.15
Sammanfattning

Henrik Svensson (SD) har i motion yrkat att kommunfullmäktige
ska besluta att kommunen ska införa ett krav på tillstånd för tiggeri
i sina lokala ordningsföreskrifter. Kommunalrådsberedningen har
föreslagit att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå att
kommunfullmäktige avslår motionen. Vid kommunstyrelsens
sammanträde 2015-09-28 lämnade Moderaterna ett eget förslag
med anledning av motionen. Kennerth Valtersson (SD) återtog sitt
yrkande om bifall till motionen och yrkade bifall till Moderaternas
förslag. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet att
återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen.
Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 1. att
bifalla motionen från Henrik Svensson, 2. att 11 § (rätteligen 12 §)
i Haninges allmänna ordningsföreskrifter ändras till följande
lydelse. ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av
pengar. Med insamling av pengar ska jämställas beteende som i
skrift, verbalt, fysiskt eller genom någon form av insamlingskärl är
ägnat att få andra att ge pengar. Tillstånd för insamling av pengar
krävs dock inte om den utgör ett led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.”
I Moderaternas förslag görs gällande att visserligen står det i
förarbetena till ordningslagen att olika regler ska tillämpas för
aktivt respektive passivt insamlande av pengar när det sker i
samband med gatumusik, men det innebär inte att man ska göra
någon skillnad mellan aktivt och passivt när insamlandet sker utan
musik. Ordningslagens krav på att tillståndskrav endast får
förekomma om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen
gäller inte för tiggeri.
Förvaltningens synpunkter

I kommunstyrelseförvaltningens ursprungliga synpunkter på motionen från Henrik Svensson om tiggeri behandlades den rättsliga
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regleringen av möjligheten för kommunen att i de lokala
ordningsföreskrifterna ställa ett generellt krav på tillstånd för
tiggeri. Ett sådant krav bedömdes, mot bakgrund av rådande
lagstiftning och rättspraxis, strida mot lagen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i bifogad skrivelse utvecklat sina
synpunkter med anledning av återremissen.
Resonemanget i Moderaternas förslag tycks gå ut på att alla former
av tiggeri, oavsett om det rör sig om aktiv eller passiv insamling av
pengar, är störande av ordning och därför ska beläggas med
tillståndskrav. Detta resonemang strider mot ordningslagen. Den
föreslagna formuleringen strider mot regeln som säger att
kommunala ordningsföreskrifter inte får lägga onödigt tvång på
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet.
Underlag för beslut

- Motion från Henrik Svensson (SD) om tiggeri – en förlorad dag
för individen och samhället, inkommen 2015-04-10
- Protokollsutdrag KS 2015-09-28 § 225 – Motion från Henrik
Svensson (SD) om tiggeri – en förlorad dag för individen och
samhället
- Särskilt yttrande (FP, numera L) KS 2015-09-28 § 225 – Motion
från Henrik Svensson (SD) om tiggeri
- Eget förslag (M) KS 2015-09-28§ 225 – Motion från Henrik
Svensson (SD) om tiggeri
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2015-10-27 –
Mo-tion från Henrik Svensson (SD) om tiggeri – en förlorad dag
för individen och samhället
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag från
Moderaterna (bilaga). Marie Litholm (KD) yrkar bifall till eget
förslag från Kristdemokraterna (bilaga). Kennerth Valtersson (SD)
yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag, det egna förslaget från
Moderaterna samt det egna förslaget från Kristdemokraterna.
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Sven Gustafsson samtliga (M), Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L), Marie
Litholm (KD) och Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

53 (67)

Sammanträdesdatum

2015-12-07

Dnr KS 2015/5

269 Befrielse från uppdrag
Inga avsägelser har inkommit till kansliet.
__________
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Dnr KS 2015/5

270 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
God man enligt fastighetsbildningslagen** för ( ) t o m 2018-12-31
____________________
**Den förtroendevalde behöver ha kunskap i jordbruks- och
skogsbruksfrågor.
Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Kim Tuominen (V) t o
m 2018-12-31
John Lind (V)
Förslag till beslut

1.

Enligt valberedningens förslag.

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________
Expedieras:
Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ
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Dnr KS 2015/5

271 Val till vissa uppdrag
Nämndeman i Södertörns tingsrätt nominerad av Moderaterna efter
Karin Sjöfors t o m 2019-12-31
Jackie Svensen
Förslag till beslut

1.

Enligt valberedningens förslag.

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________
Expedieras:
Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ
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Dnr KS 2015/375

272 Framställan av interpellationer och frågor
KS 2015/583
Interpellation från Samuel Skånberg (V) om kommunens
investeringar i fossilindustrin
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor
Annica Hjerling (MP).
__________
KS 2015/588
Interpellation från Joachim Krylborn (KD) om hur stora
barngrupperna får vara
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av grund- och förskolenämndens ordförande Maria
Fägersten (S).
__________
KS 2015/590
Interpellation från Martina Mossberg (M) om handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).
__________
KS 2015/591
Interpellation från Alexandra Anstrell (M) om samarbetet mellan
socialförvaltning och skola
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Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).
__________
KS 2015/592
Interpellation från Martina Mossberg (M) om tältbosättningar
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).
__________
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Dnr KS 2015/376

273 Anmälan av motioner. Bilaga 273.15
KS 2015/564
Motion från Henrik Svensson (SD) om inköp och utplacering av
hjärtstartare
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________
KS 2015/567
Motion från Marie Litholm (KD) om revidering av policy för
sociala företag
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________
KS 2015/586
Motion från Pia Lublin (L) och Jeanette Hellmark (L) om översyn
och tydliga riktlinjer för uthyrning av kommunens lokaler
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________
KS 2015/587
Motion från Tobias Hammarberg (L), Martina Mossberg (M) och
Marie Litholm (KD) om strategi för att bemöta våldsbejakande
extremism
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________
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KS 2015/593
Motion från Martina Mossberg (M) om utträde ur Mälardalsrådet
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________
KS 2015/594
Motion från Sedat Dogru (M) om träffpunkt på Muskö
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________
Expedieras: Akter
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Dnr KS 2015/377

274 Anmälan av medborgarförslag. Bilaga 274.15
KS 2015/553
Medborgarförslag: Lägg konstgräs på Måsöskolans grusplan
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
__________
KS 2015/557
Medborgarförslag: Låt Fredrika Bremergymnasiet få ta över huset
som ligger på Malmvägen
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
__________
KS 2015/584
Medborgarförslag: Förbättra busstrafiken mellan Vega och
Gullmarsplan
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
__________
Expedieras:
Akter
För kännedom:
Förslagsställarna
Berörda nämnder
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Dnr KS 2015/516

275 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD)
om offentligt-privat-partnerskap. Bilaga 275.15
+ svar på bordet
Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt

Beslutande organ
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Dnr KS 2015/535

276 Svar på interpellation från Tobias Hammarberg
(L) om Jordbrogården. Bilaga 276.15 + svar på
bordet
Svar lämnas av socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2015/536

277 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om
plats på önskad förskola. Bilaga 277.15 + svar
på bordet
Svar lämnas av grund- och förskolenämndens ordförande Maria
Fägersten (S).
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2015/537

278 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om
lärarnas arbetssituation. Bilaga 278.15 + svar
på bordet
Svar lämnas av grund- och förskolenämndens ordförande Maria
Fägersten (S).
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2015/538

279 Svar på interpellation från Sven Gustafsson (M)
om boende för ensamkommande. Bilaga
279.15 + svar på bordet
Svar lämnas av socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

66 (67)

Sammanträdesdatum

2015-12-07

Dnr KS 2015/539

280 Svar på interpellation från Martina Mossberg
(M) om tillfälliga boendeplatser för asylsökande.
Bilaga 280.15 + svar på bordet
Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt

Beslutande organ
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Dnr KS 2015/392

281 Meddelanden
Protokollsutdrag Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds
direktion 2015-10-19; § 35 Reviderad budget 2016
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-10-21; § 145
Detaljplan för Vadet 3:196 och 3:197, för antagande
SBN 2015/66 PLAN.2009.29
Anmälan om byte av partinamn och partiförkortning från
Folkpartiet (FP) till Liberalerna (L)
Dnr KS 2015/565
Protokollsutdrag äldrenämnden 2015-11-19; § 129 Rapportering
enligt socialtjänstlagen
Dnr ÄN 2015/94
Förslag till beslut

1.

Meddelandena läggs till handlingarna.

__________
Expedieras: Akter

