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340 Kungörelse
Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2017-11-30
och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt
kommunfullmäktiges beslut.
Förslag till beslut

1. Sammanträdet är kungjort i laga ordning.
__________
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341 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 2017-12-20.
__________
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342 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.
__________

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

7 (47)

Sammanträdesdatum

2017-12-11

Dnr KS 2017/262

343 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om
den akuta bristen på förskoleplatser i Vega,
bordlagt ärende. Bilaga 343.17
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-1106.
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S)
lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2017/501

344 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om
genomlysningen av grund- och
förskolenämnden, bordlagt ärende. Bilaga
344.17
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-1106.
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S)
lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2017/502

345 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om
betyg i årskurs 9 vårterminen 2017, bordlagt
ärende. Bilaga 345.17
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-1106.
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S)
lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2017/533

346 Hemställan från kultur- och fritidsnämnden om
att få överföra medel från investeringsramen
2018 till konstgräsplan på Haningevallens
idrottsplats. Bilaga 346.17
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-10-25, § 118, om att
hemställa till kommunfullmäktige om att få överföra 4 500 tkr av
investeringsramen 2018 från att gälla konstgräsplan på Lyckeby
idrottsplats till att gälla konstgräsplan på Haningevallens
idrottsplats.
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2018 – 2019 tilldelat
kultur- och fritidsnämnden 4 500 tkr i investeringsmedel avseende
en konstgräsplan på Lyckeby idrottsplats år 2018.
Kultur- och fritidsnämnden har i samråd med den största förening
som verkar i Lyckebyområdet, Vendelsö IK, funnit att tidpunkten
för att anlägga en konstgräsplan i Lyckeby har en lägre prioritet än
att anlägga en konstgräsplan på Haningevallens nuvarande
naturgräs under år 2018. Detta eftersom bygget av en ny idrottshall,
vid Lyckeby idrottsplats, kommer att pågå under större delen av
2018 och den nya konstgräsplanen inte kan påbörjas medan bygget
av idrottshallen pågår. Det finns en risk att planen tar skada av
lagring eller transporter till och från byggarbetsplatsen. Däremot
ser såväl kultur- och fritidsnämnden som föreningen att
Haningevallen, där föreningen redan har café och omklädningsrum,
skulle kunna bli en mer effektivt använd fotbollsplan vid utbyte av
naturgräs till konstgräs. Vendelsö IK:s styrelse menar också att
Haningevallen kan bli en fin samlingsplats för föreningens
medlemmar vilket skulle gynna föreningens verksamhet i stort och
vara bidragande till utökad sammanhållning i föreningen.
Kultur- och fritidsnämnden anser att det tidsmässigt lämpar sig
bättre att anlägga konstgräs på Lyckeby idrottsplats under år 2019
och nämnden avser därför att aktualisera behovet av konstgräsplan
på Lyckeby idrottsplats i yttrandet om Mål och budget 2019 – 2020
istället. Det är fortfarande väsentligt att konstgräs finns i tillgå i
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nära anslutning till skolor med syftet att möjliggöra såväl rörelse
under skoltid som spontan- och föreningsnyttjande på fritiden.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.
Dock bör det tilläggas att det inte finns någon garanti för kulturoch fritidsnämnden att få investeringsanslag till konstgräs på
Lyckeby idrottsplats i Mål och budget 2019-2020.
Underlag för beslut

- Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-25, § 118 inkl
ersättaryttrande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kultur- och fritidsnämndens hemställan om att få överföra
4 500 tkr av investeringsramen 2018 från att gälla
konstgräsplan på Lyckeby idrottsplats till att gälla
konstgräsplan på Haningevallens idrottsplats, godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2017/544

347 Revidering av finanspolicy. Bilaga 347.17
Sammanfattning

Nuvarande finanspolicy i är beslutad i kommunfullmäktige 201110-17, § 186. Då finansmarknaden förändras är målsättningen att
kommunens finanspolicy ska omprövas vid behov, dock minst en
gång per mandatperiod, vilket innebär att det är tid för en
revidering.
Det som hänt sedan 2011 är att kommunens låneskuld för
verksamhetslokalerna är övertagen av Tornberget. Det innebär att
kommunen idag inte har några egna lån. Vidare har kommunen i
dag en likviditet som skulle kunna placeras till en bättre ränta än på
koncernkontot.
Kommunstyrelseförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till ny
finanspolicy. Eftersom Tornberget använder samma finanspolicy
som kommunen så har förslaget till reviderad finanspolicy för
Haninge kommun tagits fram tillsammans med Tornberget.
De stora förändringarna mot nu gällande finanspolicy är följande:
- Definitionen på kassalikviditeten har tydliggjorts. (avsnitt 4.2)
- Den maximala löptiden för korta placeringar har utökats från ett
år till tre år. Med dagens ränteläge är det svårt att hitta korta
placeringar till en fördelaktig ränta under ett år. (avsnitt 4.5)
- Refinansieringsrisken, dvs spridning av kapitalbindningen i tid,
har förändrats i syfte att kunna förlänga kapitalbindningen. (avsnitt
5.2.1)
- Den maximala snitträntebindningen har förlängts från fyra till fem
år. Syftet är även här att vid behov kunna förlänga löptiderna.
- Ett nytt avsnitt finns som beskriver motpartsrisk vid upplåning
(avsnitt 5.2.4). Även i andra avsnitt så har motparten bank
förtydligats med att banken också skall ha en viss nivå på
kreditvärdigheten.
- Avsnittet om derivat är omskrivet och förtydligat när detta får
användas (avsnitt 5.3)
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I övrigt är förändringarna mer av redaktionell karaktär.
Det som ska beslutas är finanspolicyn. Dokumentet ”Riktlinjer för
Haninge kommuns finanspolicy”, följer med ärendet för kännedom
och kommer att fastställas av kommundirektören.
Underlag för beslut

- Finanspolicy – Haninge kommun
- Riktlinjer för Haninge kommuns finanspolicy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslaget till reviderad finanspolicy godkänns.
2. Nuvarande finanspolicy beslutad 2011-10-17, § 186, upphör att
gälla.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Alla nämnder och Tornberget
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Dnr KS 2017/436

348 Ansökan om kommunal borgen för Ornö Fiber
ekonomisk förening i samband med
bidragsfinansierad bredbandsutbyggnad i
Haninge kommun. Bilaga 348.17
Sammanfattning

Ornö Fiber Ekonomisk förening har inkommit med en ansökan om
borgen för finansieringen av fiberbaserad bredbandsutbyggnad på
Ornö med kringliggande öar. Borgensansökan är i på 7,5 mnkr.
Ornö Fiber Ekonomisk förening har drygt 450 medlemmar. Redan i
dag finns totalt 190 färdiga anslutningar och ytterligare 50
förberedda anslutningar. Därutöver finns en potential på ca 1 600
fastigheter och föreningen räknar med att ca 900 av dessa skall
ansluta sig. Ansökan om kommunens borgen (under begränsad tid)
föranleds av att stödet från Jordbruksverket utbetalas med
fördröjning i förhållande till bolagets utbetalningar.
Jordbruksverket och Länsstyrelsen har ställt sig positiv till att utge
ett stöd till projektet. Dock innebär regelverket att det erfordras en
större volym än vad var och en av öarna representerar. Mot denna
bakgrund har föreningen tillsammans med bredbandsföreningarna
på Nämdö, Runmarö och Harö valt att bilda ett gemensamt
aktiebolag, Stockholms Skärgårdsnät AB, som driver projektet.
Kostnaderna för projektet uppgår till totalt 96 mnkr, varav 40 % tas
in av medlemmarna i förskott. Resterande 60 % finansieras via stöd
från Jordbruksverkets landsbygdsprogram, beslut har fattats i mars
2017 av Länsstyrelsen Stockholm. Detta föranleder behovet av att
ta upp ett lån under begränsad tid intill dess att Jordbruksverkets
stöd utbetalas. Behovet av lån med kommunens borgen väntas vara
från april/maj 2018 sannolikt till slutet av 2019. Alternativt, men
mindre troligt, uppkommer lånebehovet senare, i maj år 2019, och
då kvarstår det fram till december 2020.
Utbyggnaden berör såväl Värmdö (Runmarö, Nämdö och Harö)
som Haninge (Ornö) kommuner. Värmdö kommun har ställt sig
positiv till att teckna borgen, dock har formellt beslut ännu inte
fattats. En kommun kan knappast rikta borgen till ett geografiskt
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område utanför den egna kommunen, därmed är det inte tillrådligt
att kommunerna tecknar borgen för bolaget Stockholms
Skärgårdsnät AB. I stället föreslås att borgen tecknas för var och en
av fiberföreningarna. D v s Haninge kommun ställer sin borgen för
föreningen på Ornö medan Värmdö kommun tecknar borgen för
föreningarna på Runmarö, Nämdö och Harö.
Förvaltningens synpunkter

Projektet som arbetats fram och presenterats av Stockholms
Skärgårdsnät AB och de fyra fiberföreningarna kan bedömas vara
kostnadseffektivt, med ideella krafter och en kompetent
organisation. Någon alternativ lösning för att genomföra
motsvarande utbyggnad är svår att se. Jordbruksverkets stöd är helt
avgörande för att det ska kunna genomföras.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att projektet ryms inom
borgenspolicyns princip om att projektet ligger i kommunens egna
syften och intressen om att ge möjlighet för fler att bo i Haninges
skärgård. I det aktuella projektet handlar det om att gå in temporärt
och medverka till att föreningen har rörelsekapital under del av
byggtiden, kommunens borgen blir en länk i kedjan för att kunna sy
ihop en lösning så att stödet från Jordbruksverket kan tas tillvara
och projektet kan realiseras.
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att projektet har
behov av en kommunal borgen för att kunna garantera en likviditet
till lägre kostnad.
Efter samråd med den politiska kommunledningen förslår
kommunstyrelseförvaltningen att kommunen beviljar Ornö Fiber
Ekonomiska förening borgen på 7,5 mnkr och att borgensavgifter
tas ut i enlighet med kommunens borgenspolicy.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2017-10-13 – Ansökan om kommunal borgen för
finansiering fiberbaserad bredbandsutbyggnad - Ornö Fiber
Ekonomisk förening
- Ansökan om kommunal borgen inkl bilagor
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Haninge kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Ornö
Fiber Ekonomisk förening (orgnr 769627-5200)
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 7,5
mnkr.
2. Haninge kommuns borgensåtagande tidsbegränsas till 2021-0630.
3. 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 samt en
engångsavgift som för föreningar är 1 procent.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Ornö Fiber Ekonomisk förening
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Dnr KS 2017/571

349 Förfrågan om särskild medlemsavgift 2017,
Kommuninvest. Bilaga 349.17
Sammanfattning

I kölvattnet av finanskrisen 2008 har nya lagkrav ställts på banker
och andra finansiella institutioner. Ett sådant lagkrav är att
bruttossoliditeten ska uppgå till en viss nivå. För att möta detta krav
behöver Kommuninvest öka sitt egna kapital.
Haninge kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk
förening. I enlighet med vad föreningsstämman i Kommuninvest
Ekonomisk förening beslutat ska samtliga medlemmar senast 201801-01 ha inbetalt ett insatskapital på 200 kronor per invånare, vilket
är den lägsta obligatoriska nivån. I dagsläget har Haninge kommun
ett insatskapital på 15 161 293 kronor och det återstående
insatskapital att betala in är 1 977 307 kronor för att komma upp till
lägsta obligatoriska nivå.
Kommuninvest Ekonomisk förening har även erbjudit samtliga
medlemmar att frivilligt öka sitt insatskapital utöver den
obligatoriska nivån. Haninge kommun avser inte att erlägga någon
ytterligare insats utöver den lägsta obligatoriska nivån 2017.
Underlag för beslut

- Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. I enlighet med stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk
förening erlägga medlemsinsats upp till lägsta obligatoriska
nivå om 200 kr per invånare, vilket innebär att Haninge
kommun betalar in 1 977 307 kronor till Kommuninvest
Ekonomisk förening.
2. Finansiering sker genom att minska likvida medel.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Kommuninvest
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Dnr KS 2017/210

350 Motion från Tove Ovsiannikov (V) och Samuel
Skånberg (V) om feministiskt självförsvar,
maskulinitetsnormer och hbtq. Bilaga 350.17
Sammanfattning

Tove Ovsiannikov och Samuel Skånberg (V) föreslår i rubricerad
motion att kommunfullmäktige beslutar
- att feministiskt självförsvar blir en återkommande och
schemalagd del i undervisningen för tjejer (de elever som definierar
sig så) från årskurs 6 och uppåt i samtliga grundskolor i Haninge
kommun/som går på gymnasiet i Haninge kommun.
- att workshops i maskulinitetsnormer blir en återkommande och
schemalagd del i undervisningen för killar (de elever som
definierar sig så) från årskurs 6 och uppåt i samtliga grundskolor i
Haninge kommun/som går på gymnasiet i Haninge kommun.
- att workshops i hbtq-frågor blir en återkommande och
schemalagd del i undervisningen för alla elever från årskurs 6 och
uppåt i samtliga grundskolor i Haninge kommun/som går på
gymnasiet i Haninge kommun.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden samt till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De båda nämnderna
skriver i sina yttranden 2017-09-20, § 124, respektive 2017-09-19,
§ 79, att det motionärerna efterfrågar till stor del redan är en del av
skolans uppdrag och dagliga verksamhet. Av skollagen och
tillhörande läroplaner framgår att elever ska utbildas om
grundläggande värdegrundsfrågor, bland annat jämställdhet mellan
kvinnor och män. Arbetet med värdegrundsfrågor ska genomsyra
hela verksamheten och vilka insatser som krävs varierar mellan
skolorna och bör därför beslutas av respektive rektor.
Förvaltningens synpunkter

Mot bakgrund av nämndernas yttranden föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad.
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Underlag för beslut

- Grund- och förskolenämndens yttrande 2017-09-20, § 124
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2017-09-19,
§ 79
- Motionen
Kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen menar att denna motion sätter
ytterligare fokus på frågor som rör tjejers och kvinnors möjligheter
att få sina röster hörda, men också behovet att kunna få ha sina
kroppar ifred och som ett resultat, kunna känna sig tryggare i sin
omgivning. Vilket är oerhört positivt.
Det är också tydligt utifrån GFN och GVN:s yttrande över
motionen att detta perspektiv redan finns inom skolans område och
värdegrund, vilket i sig betyder att det bör vara rektor på varje
enskild enhet som beslutar om insatser inom området.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (L), Marie Litholm (KD) och Kennerth Valtersson att
motionen avslås.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas,
Liberalernas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas
avslagsyrkande. Ordföranden ställer de två 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, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson samtliga (M), Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L), Marie
Litholm (KD) samt Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot
beslutet.

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

21 (47)

Sammanträdesdatum

2017-12-11

__________

Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionärerna
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Dnr KS 2017/212

351 Motion från Tobias Hammarberg (L) om vem
gör vad i skolan. Bilaga 351.17
Sammanfattning

Tobias Hammarberg (L) skriver i rubricerad motion att lärares och
rektors ställning behöver stärkas och att politiker på lokal nivå
måste visa att de står bakom rektor och lärare i deras profession.
Motionären anser att utbildningsförvaltningen bör stötta skolorna
genom att ta fram riktlinjer som tydliggör ansvarsfördelning mellan
lärare, skolledning och föräldrar. Därför föreslås det i motionen att
kommunfullmäktige beslutar
- att kommunen tar fram tydliga och kommunikativa riktlinjer för
vilket ansvar lärare och skolledning har samt vilket ansvar
vårdnadshavare har.
- att alla vårdnadshavare i Haninge med barn i grund- och
gymnasieskola tilldelas framtagen information enligt motionens
viljeriktning.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden och till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Båda nämnderna skriver
i sina yttranden, 2017-09-20, § 122, respektive 2017-09-19, § 78,
att det redan pågår ett arbete på utbildningsförvaltningen med att ta
fram ett informationsmaterial till vårdnadshavare för att ge en klar
bild över deras rättigheter, skyldigheter och kontaktvägar.
Informationsmaterialet som berör grundskolan beräknas vara
färdigt för distribution under november 2017. Motsvarande
informationsmaterial för förskolan och gymnasieskolan beräknas
vara färdigt i januari 2018. Nämnderna menar att informationen i
dessa dokument motsvarar de dokument som efterfrågas av
motionären.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av de båda nämndernas
yttranden och har inget övrigt att tillägga. Motionen föreslås mot
bakgrund av detta anses besvarad.
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Underlag för beslut

- Grund- och förskolenämndens yttrande 2017-09-20, § 122
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2017-09-19,
§ 78
- Motionen
Överläggningar i kommunstyrelsen

Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Marie Litholm
(KD) och Martina Mossberg (M) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Liberalernas,
Kristdemokraternas och Moderaternas yrkande om bifall till
motionen. Ordföranden ställer de två 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, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson samtliga (M), Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L) samt Marie
Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, grund- och förskolenämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS 2017/227

352 Motion från Sara Sixten (M) om att införa
gemensamma ordningsregler i Haninges skolor.
Bilaga 352.17
Sammanfattning

Sara Sixten (M) föreslår i rubricerad motion att fullmäktige ger
grund- och förskolenämnden i uppdrag att initiera ett arbete med
gemensamma ordningsregler för Haninges grundskolor i samarbete
med representanter för eleverna och rektorerna.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden.
I sitt remissvar redogör nämnden för bestämmelsen i 5 kap 5 §
skollagen, vilken innebär att ordningsregler ska finnas för varje
skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av elever och följas
upp. Det är rektor som beslutar om ordningsregler.
Vidare påpekar nämnden att varje skolas ordningsregler utgår från
den enskilda skolans behov och ska utformas enligt gällande
regelverk. Frågan om ordningsregler kommer att lyftas inom
rektorsgruppen för att säkerställa att alla grundskolor har
ordningsregler utarbetade enligt gällande regelverk, att
ordningsreglerna kommuniceras med elever, personal och
vårdnadshavare samt att publicering av skolans ordningsregler görs
på skolans hemsida.
Nämnden konstaterar även att det på utbildningsförvaltningen
pågår ett arbete med att ta fram informationsmaterial till
vårdnadshavare för att ge vårdnadshavarna en klar bild över sina
rättigheter, skyldigheter och kontaktvägar. Informationsmaterialet
beräknas vara färdigt för distribution före årsskiftet 2017/2018 och
omfattar t ex:
- Roller och ansvar
- Samverkan mellan skola och vårdnadshavare
- Trygghet och studiero
- Lista över disciplinära åtgärder

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

25 (47)

Sammanträdesdatum

2017-12-11

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att grund- och
förskolenämnden i sitt remissvar beskriver hur bestämmelserna
kring ordningsregler ser ut samt förvaltningens insatser för att se
till att ordningsregler finns på varje skola och kommuniceras med
elever, personal och vårdnadshavare.
Mot ovanstående bakgrund bedömer kommunstyrelseförvaltningen
att kommunfullmäktige inte behöver ge grund- och
förskolenämnden det i motionen föreslagna uppdraget. Motionen
bör anses besvarad med hänvisning till remissvaret.
Underlag för beslut

- Motionen
- Grund- och förskolenämndens beslut 2017-09-20, § 121
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (L), Marie Litholm (KD) och Kennerth Valtersson
(SD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas,
Liberalernas och Kristdemokraternas yrkande om bifall till
motionen. Ordföranden ställer de två 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, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson samtliga (M), Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L), Marie
Litholm (KD) samt Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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För kännedom: Grund- och förskolenämnden
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Dnr KS 2016/496

353 Motion från Marie Litholm (KD) om utvärdera
och utveckla strategi för ungas trygghet, hälsa
och utveckling. Bilaga 353.17
Sammanfattning

I rubricerade motion föreslås att kommunfullmäktige ska besluta
1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en utvärdering och
analys av hur arbetet utifrån Strategi för ungas trygghet, hälsa och
utveckling har fortlöpt, inklusive resultat som kan ses, samt ta fram
förslag på hur det fortsatta arbetet ska ske.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Strategi
för ungas trygghet, hälsa och utveckling, samt ge förslag på hur
strategin kan utvecklas.
Förvaltningens synpunkter

Strategin för ungas trygghet, hälsa och utveckling antogs av
kommunfullmäktige 2011 och den stadgar att all kommunal
verksamhet ska präglas av de rättigheter som FN:s barnkonvention
föreskriver. Strategin utgår från ett förebyggande liksom ett
hälsofrämjande perspektiv där likvärdiga förutsättningar för alla
barns möjligheter till god hälsa och livskvalitet är i centrum.
Strategin pekar ut ett övergripande förhållningssätt för att stärka
kommunens gemensamma arbete med barn och unga. Kommunens
arbete med barnperspektivet har sedan dess granskats av det
nationella partnerskapet för barns rättigheter i praktiken i en så
kallad kollegial granskning 2013 och revisionen 2016.
Den kollegiala granskningen 2013 lyfte bland annat fram behovet
av att ytterligare utveckla tvärsektoriell samverkan,
verksamhetsstöd i form av enhetliga metoder och verktyg samt
uppföljning och analys som en del i mål- och budgetarbetet. En
förbättrat systematiskt arbete och struktur ansåg den kollegiala
granskningen skulle leda till ökad måluppfyllelse för kommunen,
ökad effektivitet och kvalitet samt ökad delaktighet för barn och
unga.
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Revisionens granskning 2016 lämnade rekommendationer för
kommunens fortsatta arbete. Det rekommenderas att kommunen
utvecklar och förtydligar samverkan mellan förvaltningarna utifrån
barnkonventionen och att kommunen intensifierar arbetet med att
utveckla indikatorerna för att synliggöra måluppfyllelse kopplat till
barns bästa.
De samlade slutsatserna från de två granskningar som genomförts
sedan strategin för barns trygghet, hälsa och utveckling antogs, är
behovet av utvecklad samverkan och ett intensifierat analys- och
uppföljningsarbete för att utveckla arbetet med barn och unga.
Förvaltningen anser att granskningarnas slutsatser och
rekommendationer stärks av att den befintliga strategin för barns
trygghet, hälsa och utveckling saknar tydlighet vad gäller vikten av
att följa upp och analysera arbetet. Förvaltningen anser att de två
granskningarna i stort sett svarar på den fråga som motionären har
angående hur arbetet har fortlöpt samt ge förslag till hur det
fortsatta arbetet med barnperspektivet utifrån barns rättigheter kan
ske.
Förutom de genomförda granskningarna har även en hearing hållits
med förvaltningschefer tillsammans med nyckelpersoner från
samtliga förvaltningar den 17 oktober 2016. Utgångspunkter vid
hearingen var implementering av barnkonventionen, Mål och
Budget 2017-2018 samt strategin för barns trygghet, hälsa och
utveckling. Slutsatser från hearingen var ett antal
utvecklingsområden som ligger väl i linje med granskningarna.
- Inventering och nulägesanalys av Haninge kommuns
barnkonventionsarbete
- Kommunövergripande struktur och organisation för
barnkonventionsarbetet
- Framtagande av strategi, handlingsplan och budget
- Utvecklad samverkan mellan förvaltningar och bolag
- Lyssna till barn och unga
Förvaltningen har därefter fått ett uppdragsdirektiv av
kommunstyrelsen 2017-03-27, § 71 för att kunna påbörja
implementeringen av barnkonventionen. Kommunens tidigare
arbete och erfarenheter, vilket inkluderar granskningarna, samt den
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genomförda hearingen ligger till grund för direktivet för
implementeringen av barnkonventionen 2017-2018.
Kommunstyrelsen har 2017-06-24, § 16 även fattat beslut om ett
samarbetsavtal med UNICEF Sverige om en arbetsmodell för
barnrättskommun som innebär att arbetet med implementering av
barnkonventionen i kommunen kommer att underlättas.
Motionären vill även ha en utvärdering och analys av de resultat
som kan ses av arbetet utifrån strategin för ungas trygghet, hälsa
och utveckling. Förvaltningen hänvisar vad gäller redovisning av
insatser till den tjänsteskrivelse som gjordes i samband med
revisionsrapporten 2016. En del insatser framgår även av den
promemoria som ligger till grund för uppdragsdirektivet om
implementering av barnkonventionen.
För att se resultat av arbetet hänvisar förvaltningen till kommunens
mål- och budgetdokument som sedan 2016 har en ny struktur med
ett antal mål med indikatorer som ska följas upp årligen. Ett drygt
tjugotal av indikatorerna är mer eller mindre direkt kopplade till
resultat och/eller effekter av arbetet med barnperspektivet i
kommunens årsredovisning. I syfte att bättre synliggöra resultat
arbetar förvaltningen ständigt med utvärdering och utveckling av
indikatorerna. I uppdragsdirektivet om implementering av
barnkonventionen ligger också att utveckla former för uppföljning
av barnrättsarbetet i kommunen, vilket kan förstärka det
kontinuerliga arbetet med utveckling av indikatorerna och andra
delar av mål- och budgetprocessen.
Motionärens andra fråga handlar om översyn och utveckling av
styr-dokumentet strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling.
Det uppdragsdirektiv för implementering av barnkonventionen som
kommunstyrelsen beslutat innehåller sju uppdragsmål varav ett
inne-bär att ge förslag på en strategi och en handlingsplan som
omfattar en struktur och organisation för barnrättsarbetet.
Förvaltningen har tolkat uppdragsdirektivet så att det handlar om
att med strategin för ungas trygghet, hälsa och utveckling som
grund och tillsammans med samtliga förvaltningar och bolag
revidera och vidareutveckla strategin och ta fram en handlingsplan.
Arbetet sker också med stöd av arbetsmodellen barnrättskommun
som UNICEF Sverige håller på att utveckla och som kommunen är
en del i via det samarbetsavtal med UNICEF Sverige som
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upprättats. Kunskaperna från implementeringen av
barnkonventionen och arbetsmodellen barnrättskommun kommer
att lägga en grund för vidareutveckling av strategin för ungas,
trygghet, hälsa och utveckling samt en handlingsplan.
Sammantaget bedömer förvaltningen att vad som sägs i motionen
om behovet av att utvärdera och utveckla startregin om ungas
trygghet, hälsa och utveckling är ett arbete som pågår på det sätt
som redovisats ovan. Motionens förslag till uppdrag bedöms
därmed redan uppfyllda.
Underlag för beslut

- Motionen
- Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling, 2011-10-17
- Slutsatser från kollegiala granskningen av arbetet med barnrättsfrågorna i Haninge kommun
- Revisionsrapport 2016-01-16 ”Granskning av kommunens arbete
ur ett barnperspektiv”
- Tjänsteskrivelse ”Granskning av kommunens arbete ur ett
barnperspektiv” 2016-03-04
- Kommunstyrelsens beslut 2017-03-27, § 71, inklusive
kommunstyrelsens tjänsteskrivelse ”Direktiv för implementering av
barnkonventionen i Haninge kommun 2017-2018”
- PM, Nulägesbeskrivning av kommunens arbete med barnrätt,
2016-05-25, reviderat 2017-02-27
- Samarbetsavtal med UNICEF Sverige om barnrättskommun, KS
2017-06-24, § 16
Kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen vill lyfta fram att ett enhetligt grepp för
att arbeta med barn och unga som ett strategiskt och övergripande
område är utav godo. En revidering av strategin kan förstärka
genomförandet av arbetet med tex barnrättskonventionen och
alltmer tydligt barnrättsperspektiv.
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD) yrkar med instämmande av Martina Mossberg
(M) i första hand att ärendet återremitteras till
kommunstyrelseförvaltningen och i andra hand bifall till motionen.
Tobias Hammarberg (L) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelseförvaltningen.
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Marie Litholm (KD) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde röstar JA. Den det ej vill röstar NEJ. Vinner
NEJ har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna
Upprop:
Petri Salonen (C): JA
Göran Svensson (S): JA
Maria Fägersten (S): JA
Mikko Svensson (S): JA
Annett Haaf (S): JA
Johan Svensk (MP): JA
Mehmet Coksürer (MP): JA
Martina Mossberg (M): NEJ
Sven Gustafsson (M): NEJ
Michael Fridebäck (M): NEJ
Tobias Hammarberg (L): NEJ
Pia Lublin (L): NEJ
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Marie Litholm (KD): NEJ
Kennerth Valtersson (SD): NEJ
Meeri Wasberg (S): JA
8 JA och 7 NEJ.
Med 8 JA och 7 NEJ finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Reservationer

Martina Mossberg, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson samtliga (M), Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L) Marie
Litholm (KD) samt Kennerth Valtersson reserverar sig mot
beslutet.
Ordföranden ställer därefter kommunalrådsberedningens förslag
mot Kristdemokraternas och Moderaternas yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Martina Mossberg, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson samtliga (M), Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L) Marie
Litholm (KD) samt Kennerth Valtersson reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, samtliga förvaltningar och bolag, Berit
Pettersson, Sören Berglund, Jessica Tanzilli
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Dnr KS 2017/232

354 Motion från Kennerth Valtersson (SD) och
Christian Lindefjärd (SD) om klädpolicy för
Haninge kommun - en klädpolicy fri från
iögonfallande religiösa och politiska symboler.
Bilaga 354.17
Sammanfattning

Kennerth Valtersson (SD) och Christian Lindefjärd (SD) föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att kommunen inför en klädpolicy
som förbjuder kommunens anställda och skolelever att bära
religiösa eller politiska klädesplagg samt iögonfallande symboler
under arbets- och skoltid. Förbudet föreslås gälla alla olika
klädesplagg och iögonfallande symboler oavsett trossamfund eller
politisk hemvist.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden samt till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Båda nämnderna skriver
i sina yttranden, 2017-09-20, § 123 respektive 2017-09-19, § 77, att
det är olämpligt att införa en klädpolicy enligt förslaget i motionen.
Utgångspunkten för vad som ska regleras i styrdokument måste
relatera till en frågas vikt eller ska ha uppkommit till följd av en
utbredd problematik. Nämnderna ser inte att klädesplagg och
symboler vållar problem i verksamheten. Elevers klädsel och
utseende är ett individuellt uttryck som inte bör regleras i skolans
ordningsregler. Dock finns det förbud mot symboler som innebär
en inskränkning av yttrandefriheten och nämnderna redogör i sina
yttranden för de sätt som skolledningen kan ingripa i de fallen. Att
på förhand generellt förbjuda kategorier av klädesplagg och
symboler eller att på annat sätt verkar för att elever ska vara
”neutrala” överensstämmer inte med skolans uppdrag.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i de två skolnämndernas
yttranden när det gäller skolelever och anser att samma argument
kan tillämpas även ur arbetsgivarperspektiv. Som nämnderna anger
så anser EU-domstolen inte att en reglering av det slag som
motionärerna föreslår en direkt diskriminering, men att den kan
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utgöra en indirekt diskriminering om det saknas en objektiv och
rimlig motivering till de krav som skulle uttryckas i policyn.
Indirekt diskriminering definieras enligt diskrimineringslagen som
att bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt framstår som neutrala
men i praktiken missgynnar vissa personer utifrån exempelvis kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. En
klädpolicy enligt förslaget i motionen innebär alltså att anställda,
personer som söker arbete eller praktik och personer som står till
förfogande som inhyrd eller inlånad arbetskraft kan råka ut för
indirekt diskriminering. Av detta följer att införande av en
klädpolicy kan vara i strid mot diskrimineringslagen.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det inte föreligger behov av
att införa en klädpolicy eftersom det inte finns några indikationer
på att det finns en utvecklad problematik gällande kläder och
symboler vare sig i skolan eller bland kommunens anställda.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Grund- och förskolenämndens yttrande 2017-09-20, § 123
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2017-09-19,
§ 77
- Motionen
Överläggningar i kommunstyrelsen

Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till motionen.
Martina Mossberg (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Tobias Hammarberg (L) hemställer om att lämna ett särskilt
yttrande (bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
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1. Motionen avslås.
Reservationer

Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionärerna och remissinstanserna
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Dnr KS 2017/5

355 Befrielse från uppdrag
Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Åsa Ambjörn (V), ledamot i kommunfullmäktige
Tor Ekman (V), ersättare i kommunfullmäktige
Sima Dostonoshasagh (V), ersättare i kommunfullmäktige
Jouni Venäläinen, suppleant med affärsmässig kompetens i
styrelsen för Tornberget fastighetsförvaltnings AB
Alexandra Anstrell (M), ledamot i styrelsen för SRV återvinning
AB
Björn Hammar (L), suppleant i styrelsen för SRV återvinning AB
Margareta Bernhardsson (S), suppleant i styrelsen för SRV
återvinning AB (Avsägelsen gäller från ordinarie årsstämma 2018.)
Förslag till beslut

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter Åsa Ambjörn (V), Tor Ekman (V) och
Sima Dostonoshasagh (V).
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De entledigade
Berörda gruppledare
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Berörda organ
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Dnr KS 2017/5

356 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
God man enligt fastighetsbildningslagen* efter Nils Scherlund (L) t
o m 2018-12-31
____________________ (L)
*Den förtroendevalde behöver ha kunskap om tätortsförhållanden
Ersättare i socialnämnden efter Tove Ovsiannikov (V) t o m 201812-31
____________________ (V)
Ersättare i valberedningen efter Tove Ovsiannikov (V) t o m 201810-14
____________________ (V)
Ledamot i revisionen efter Carl-Henrik Mattsson (V) t o m 201812-31
____________________ (V)
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Tiarana Larsson
(nominerad av Socialdemokraterna) t o m 2019-12-31
____________________
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Annika Markén
(nominerad av Socialdemokraterna) t o m 2019-12-31
____________________
Ledamot i revisionen efter Josef Kovács (KD) t o m 2018-12-31
____________________ (KD)
Lekmannarevisor i Haninge kommun Holding AB efter Josef
Kovács (KD) t o m 2018-12-31
____________________ (KD)
Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Hans Rosén (V) t o m
2018-12-31
____________________ (V)
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Ersättare i socialnämnden efter Ewa Wasiewicz (M) t o m 2018-1231
____________________ (M)
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

Beslutande organ
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Dnr KS 2017/5

357 Val till vissa uppdrag
Suppleant med affärsmässig kompetens i styrelsen för Tornberget
fastighetsförvaltnings AB efter Jouni Venäläinen t o m utgången av
årsstämma 2019
____________________
Ledamot i styrelsen för SRV återvinning AB efter Alexandra
Anstrell (M) t o m utgången av årsstämma 2019
____________________ (M)
Suppleant i styrelsen för SRV återvinning AB efter Björn Hammar
(L) t o m utgången av årsstämma 2019
____________________ (L)
Suppleant i styrelsen för SRV återvinning AB efter Margareta
Bernhardsson (S) från årsstämma 2018 t o m utgången av
årsstämma 2019
____________________ (S)
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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358 Framställan av interpellationer och frågor.
Bilaga 358.17
KS 2017/551
Interpellation från Sara Sixten (M) om elever som trakasserar, hotar
och är våldsamma i våra skolor
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid
nästa sammanträde av grund- och förskolenämndens
ordförande Maria Fägersten (S).
__________
KS 2017/596
Interpellation från Tobias Hammarberg (L) om sexuella
trakasserier inom kommunstyrelseförvaltningen
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid
nästa sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri
Wasberg (S).
__________
KS 2017/597
Interpellation från Tobias Hammarberg (L) om sexuella
trakasserier inom stadsbyggnadsförvaltningen
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid
nästa sammanträde av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Göran Svensson (S).
__________
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KS 2017/598
Interpellation från Tobias Hammarberg (L) om sexuella
trakasserier inom grund- och förskolan
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid
nästa sammanträde av grund- och förskolenämndens
ordförande Maria Fägersten (S).
__________
KS 2017/599
Interpellation från Tobias Hammarberg (L) om sexuella
trakasserier inom äldreomsorgen
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid
nästa sammanträde av äldrenämndens ordförande Annett
Haaf (S).
__________
KS 2017/600
Interpellation från Tobias Hammarberg (L) om sexuella
trakasserier inom socialomsorgen
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid
nästa sammanträde av socialnämndens ordförande Petri
Salonen (C).
__________
KS 2017/601
Interpellation från Tobias Hammarberg (L) om sexuella
trakasserier inom kultur- och fritidsverksamheten

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

43 (47)

Sammanträdesdatum

2017-12-11

Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid
nästa sammanträde av kultur- och fritidsnämndens
ordförande Mehmet Coksürer (MP).
__________
KS 2017/602
Interpellation från Tobias Hammarberg (L) om sexuella
trakasserier inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid
nästa sammanträde av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ordförande Anders Nordlund
(S).
__________
Expedieras: Akter
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359 Anmälan av motioner
Inga motioner har inkommit till kansliet.
__________
Expedieras: Akter
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360 Anmälan av medborgarförslag. Bilaga 360.17
KS 2017/561
Medborgarförslag: Ny korsning Lignellsvägen-NynäsvägenSöderhagsvägen
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2017/562
Medborgarförslag: Vägmarkering i korsningen
Nordensköldsvägen-gamla Nynäsvägen
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2017/563
Medborgarförslag: Gångbro för att kunna passera över gamla
Nynäsvägen
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2017/588
Medborgarförslag: Grusa gångstigen från Söderby Parkväg till
återvinningsstationen vid ICA Maxi
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
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KS 2017/595
Medborgarförslag: Eld och is på Drevviken liknande det som finns
på Lida gård
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
__________
Expedieras:
Akter
För kännedom:
Förslagsställarna
Berörda nämnder
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361 Meddelanden
Om inget annat anges finns meddelandena hos
kommunfullmäktiges sekreterare.
Protokollsutdrag äldrenämnden 2017-11-15; § 134 Rapportering av
ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2017
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akter

