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1

Tillkännagivande

Tillkännagivandet är anslaget på kommunens anslagstavla 202001-30 och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt
kommunfullmäktiges beslut.
Förslag till beslut

1. Sammanträdet är tillkännagett i laga ordning.
__________
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2

Justering

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Ulla-Britt Öhman
(C) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2020-02-19.
__________
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3

Tematimme: Nationell minoritetspolitik i Sverige
och Haninge

Lennart Rohdin, regeringens tidigare utredare i nationella
minoritetsfrågor, och Sanna Rantamäki, Haninge kommuns
minoritetssamordnare, talar om minoritetspolitik.
__________
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Dnr KS 2019/159

4

Svar på motion från Lage Ölund (-) avseende
underhåll samt äldreanpassning av befintligt
utegym på Muskö, minoritetsåterremitterat
ärende

Sammanfattning

Lage Ölund (-) har inkommit med en motion där han yrkar att
Haninge kommun skyndsamt och i samarbete med Muskö
pensionärsförening och Muskö idrottsförening verkar för att
uppgradera och äldreanpassa befintligt utegym på Muskö.
Motionen har remitterats till idrotts- och fritidsnämnden samt till
äldrenämnden. Motionen hanterades på äldrenämnden 2019-05-29,
§ 94 som ansåg att detta inte omfattas av nämndens ansvarsområde
och sände den till kultur- och fritidsförvaltningen. Vid idrotts- och
fritidsnämndens behandling av ärendet, 2019-05-22, § 59,
konstaterades att kultur- och fritidsförvaltningen ser ett behov av
att bygga fler ytor för spontanidrott på nya ställen i kommunen och
i dagsläget inte prioriterar en anpassning av utegymmet på Muskö
för seniorer.
Ärendet minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 201910-07, § 158, med motiveringen att utreda ansvaret för underhåll av
befintligt utegym på Muskö.
Förvaltningens synpunkter

Vad gäller ansvarsfrågan för underhåll av utegymmet på Muskö har
Muskö IF ett driftavtal med kommunen där de ansvarar för driften
av utegymmet och andra anläggningar och friluftsytor på Muskö,
dvs motionsspår, isbana, fotbollsplan och boulebanor. Föreningen
ska kratta och jämna ut marken vid stationerna på utegymmet, ta
hand om sophanteringen samt göra mindre reparationer. För detta
får de årligen en summa av kommunen, nuvarande avtal gäller till
och med år 2021.
Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för större reparationer och
underhåll. Nämnden skriver i sitt remissvar 2019-05-22, § 59, att
en senioranpassning av utegymmet på Muskö inte är prioriterad.
Om Muskö IF har idéer och förslag kring utegymmet kan
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föreningen kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för en dialog.
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom nämndens
bedömning och föreslår att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motion
- Protokollsutdrag idrotts- och fritidsnämnden 2019-05-29 § 94
- Protokollsutdrag äldrenämnden 2019-05-22 § 59
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-10-07, § 158
Överläggningar i kommunstyrelsen

Lage Öhlund (-) och Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till
motionen.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag (bilaga)
innebärande att motionen bifalles.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Lage Öhlunds (-),
Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets 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 avslås.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, IFN, ÄN
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Dnr KS 2019/596

5

Fastställande av VA-taxa 2020

Sammanfattning

VA-taxan består av två delar, anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften består av flera olika delar, bl a
tomtytan. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om avgiftsändringar
inom ramen för tidigare fastställda indexuppräkningar. Beslut om
större ändringar tas av kommunfullmäktige.
Stadsbyggnadsnämnden har 2019-10-23, § 160, föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i förhållande
taxa, att gälla från och med 2020.
En justering av anläggningsavgifterna föreslås i storleksordning
med Entreprenadindex E84 vilket innebär en höjning med 2,80 %.
Förslaget innebär att ett så kallad typhus A kostar 209 353 kr (med
moms) att ansluta i Haninge, 5 703 kr mer jämfört med 2019.
Brukningsavgifterna för fastigheter och dagvatten från allmän
platsmark förslås höjas med 7 % för att få VA-ekonomin i balans
2020. Förslaget innebär att en så kallad typhus A villa kostar 6 083
kr (med moms) per år, 399 kr mer per år jämfört med 2019. De
största kostnadsökningarna beror på behovet av utökad
personalstyrka (7 mkr), ökade kapitaltjänstkostnader (5 mkr), höjda
avgifter till Stockholm Vatten (3,5 mkr) och övriga driftkostnader
(3,0 mkr).
Brukningsavgifter för industriavloppsvatten (s. k.
industriavloppstaxa) föreslås samma höjning som avgiften från
Stockholm Vatten och Avfall, 5,0 %.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget och
föreslår att fullmäktige antar taxan att gälla från och med 2020-0301.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-10-23, § 160
- Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-22
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. VA-taxan revideras i enlighet med stadsbyggnadsnämndens
förslag och fastställs att gälla fr o m 2020-03-01. Nuvarande
taxa upphör att gälla fr o m samma datum.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom: Stadsbyggnadsförvaltningen (VA-avdelningen)
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Dnr KS 2019/519

6

Höjning av felparkeringsavgifter, för antagande

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har 2019-10-23 § 163 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att de nuvarande felparkeringsavgifterna höjs.
Högre felparkeringsavgift ska verka för bättre regelefterlevnad och
trafiksäkerhet.
Nuvarande felparkeringsavgifter är 450 kr respektive 700 kr
beroende på typ av felparkeringsförseelse. Stadsbyggnadsnämnden
föreslår att den lägre nivån delas upp i två nivåer, 500 kr och 700
kr, och att den nuvarande högsta nivån höjs till 900 kr.
Med en sådan höjning bedöms felparkeringsavgifternas storlek
bättre avspegla graden av försumlighet vid felparkering av fordon.
En höjning innebär också en jämnare avgiftsnivå jämfört med
andra kommuner i länet.
Ärendet har remitterats till Polismyndigheten som ställer sig positiv
till den föreslagna differentieringen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget och
föreslår att felparkeringsavgifterna höjs i enlighet med
stadsbyggnadsnämndens förslag.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-10-23 § 163
- Tjänsteskrivelse 2019-09-20 – Förslag till höjning av
felparkeringsavgifter
- Remissvar från Polismyndigheten 2019-08-28 – Svar på remiss
avseende förslag till differentierade beloppsgränser för
parkeringsanmärkningar inom Haninge kommun
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-09 § 9
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna
(bilaga).

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

11 (42)

Sammanträdesdatum

2020-02-10

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till eget förslag från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Meeri Wasberg (S) föreslår att de likalydande förslagen från
Moderaterna och Sverigedemokraterna behandlas som ett
gemensamt förslag, vilket de båda partierna godkänner.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Moderaterna och Sverigedemokraterna. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Felparkeringsavgift för trafikfarlig eller hindrande uppställning
av fordon samt kraftigt störande uppställning av fordon
fastställs till 900 kr (nivå hög).
2. Felparkeringsavgift för störande uppställning av fordon
fastställs till 700kr (nivå mellan).
3. Felparkeringsavgift för mindre störande uppställning fastställs
till 500 kr (nivå låg).
4. Ändringarna gäller från och med 2020-03-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-09 § 9 upphör att gälla
från samma datum.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

12 (42)

Sammanträdesdatum

2020-02-10

Dnr KS 2019/573

7

Höjning av högsta tim- och dygnsavgift vid uttag
av parkeringsavgift i Haninge, för antagande

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har 2019-11-20, § 186 beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att den nuvarande gränsen för högsta
parkeringsavgift höjs till 25 kronor per timme. Maxtaxan per dygn
föreslås vara 300 kronor per dygn.
I Haninge finns det för närvarande avgiftsbelagd parkering på
kommunala parkeringsplatser på allmän mark som regleras med
lokala trafikföreskrifter i Handen, Brandbergen, Västerhaninge,
Vega, Söderby och på Dalarö. Parkeringsavgifter tillämpas även till
viss del på kommunens fastighetsmark där parkeringsavgifternas
nivå speglas av beloppen på den allmänna platsmarken.
Parkeringsavgifter på allmän mark är ett viktigt verktyg för att
ordna trafiken. Parkeringsavgifter på allmänna gator och
parkeringsplatser kommer behöva användas i större utsträckning i
en nära framtid allt eftersom Haninge förtätas och blir stad.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår således att högsta parkeringsavgift
ändras från 10 kronor per timme till 25 kronor per timme, inklusive
moms. Avsikten är inte att tillämpa maxbelopp omedelbart utan att
avgifterna gradvis justeras uppåt för att behålla den trafikreglerande
effekten av avgiftsuttaget.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget och
föreslår att gränsen för nuvarande högsta parkeringsavgift höjs i
enlighet med stadsbyggnadsnämndens förslag och att
stadsbyggnadsnämnden bemyndigas att upp till angivet maxbelopp
besluta om parkeringsavgifternas tillämpning på allmän plats i
Haninge kommun.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-11-20, § 186
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-04, § 8
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna
(bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till eget förslag från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Meeri Wasberg (S) föreslår att de likalydande förslagen från
Moderaterna och Sverigedemokraterna behandlas som ett
gemensamt förslag, vilket de båda partierna godkänner.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Moderaterna och Sverigedemokraterna. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Sven Gustafsson (M) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit det egna förslaget
från Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Upprop:
Tobias Hammarberg (L) JA
Göran Svensson (S) JA
Maria Fägersten (S) JA
Annett Haaf (S) JA
Ann-Christine Erlandsson (S) JA
Petri Salonen (C) JA
Martin Strömvall (KD) JA
Samuel Skånberg (V) JA
Sven Gustafsson (M) NEJ
Linus Björkman (M) NEJ
Michael Fridebäck (M) NEJ
Alexandra Anstrell (M) NEJ
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Christian Lindefjärd (SD) NEJ
Lage Öhlund (-) NEJ
Meeri Wasberg (S) JA
9 JA, 6 NEJ.
Med 9 JA och 6 NEJ finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Maximalt belopp för parkeringsavgift på sådana allmänna
platser som kommunen upplåter för parkering ska vara 25
kronor per timme inklusive moms. Maxtaxan per dygn ska vara
300 kronor.
2. Stadsbyggnadsnämnden bemyndigas att upp till angivet
maxbelopp besluta om parkeringsavgifternas tillämpning på
allmän plats i Haninge kommun.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom:
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Dnr KS 2019/613

8

Förslag om avgift för enskilds ansökan om att
bedriva fristående förskola och att utöka sådan
verksamhet

Sammanfattning

Grund- och förskolenämnden fattade 2019-12-12 § 142 beslut med
förslag om att införa avgifter för ansökan om godkännande att
bedriva ny fristående förskola samt för ansökan om godkännande
att utöka redan godkänd fristående förskoleverksamhet. Avgifterna
föreslås uppgå till 25 000 kr respektive 15 000 kr.
Nya regler infördes i januari 2019 i skollagen (2010:800) kring
godkännande av enskildas ansökningar om att bedriva fristående
förskola och att utöka redan godkänd förskoleverksamhet. Reglerna
medförde en utvidgad prövning för kommuner som ska handlägga
ansökningarna och ger kommuner möjlighet att ta ut en avgift.
Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningens bedömning är att de föreslagna
avgiftsnivåerna speglar kommunens kostnad för att handlägga och
pröva respektive ansökan. Hänsyn har tagits till andra kommuners
och Skolinspektionens avgiftsnivåer. Principerna för
avgiftssättningen har tagit hänsyn till kommunallagens (2017:725)
bestämmelser om självkostnad och likställighet.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att anföra i
ärendet. Föreslagna avgifter föreslås införas från den 1 mars 2020.
Underlag för beslut

- Protokollsutdrag grund- och förskolenämnden 2019-12-12 § 142
- Skrivelse grund- och förskolenämnden Närmare om bakgrunden
till förslag om avgift
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar i första hand bifall till eget förslag från
Moderaterna (bilaga) innebärande att ärendet återremitteras och i
andra hand avslag till kommunalrådsberedningens förslag.
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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.
Ordföranden ställer därefter kommunalrådsberedningens förslag
mot Moderaternas avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Från den 1 mars 2020 tas avgift ut av den enskilde som ansöker
om att bedriva ny fristående förskola och att utöka redan
godkänd förskoleverksamhet.
2. Avgift för ansökan om godkännande att bedriva en ny
fristående förskola uppgår till 25 000 kr.
3. Avgift för ansökan om godkännande att utöka redan godkänd
fristående förskoleverksamhet uppgår till 15 000 kr.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck, Alexandra
Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, grund- och förskolenämnden
För verkställighet: Utbildningsförvaltningen
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Dnr KS 2019/603

9

Rivning av del av Gamla Fredrik yrkesskola,
Hus I och G samt förråd och garage

Sammanfattning

Gamla Fredriks yrkesskola byggdes ursprungligen 1962. Sedan
dess har den byggts till och byggts om vid olika omgångar. Sedan
2008 har underhållsarbeten begränsats till ett absolut minimum
utifrån avvaktan på beslut om nyproduktion av ett nytt
yrkesgymnasium alternativt att renovera den dåvarande
yrkesskolan. Det konstaterades vid en utredning 2009 att samtliga
byggnader tillhörande denna fastighet har ett stort
renoveringsbehov för att uppnå en god standard och att det är mer
lönsamt att riva dessa byggnader och bygga nytt.
I samband med mål och budget 2012-2013 beslutades att uppföra
ett nytt yrkesgymnasium i Handen, som senare fick namnet
Fredrika Bremer, södra byggnaden.
Det som skett sedan yrkesgymnasiet flyttade ut har byggnaderna
använts som evakueringslokaler och används nu till stor del av
Centrumvux verksamhet men även av företagare för deras
verksamhet.
Bedömningen om att samtliga byggnader behöver rivas kvarstår
samt att detta bör ske inom en tidsperiod av tre år utifrån att den
tekniska livslängden är slut sedan länge.
Hus I och G samt markerade förråd och garage mot Dalarövägen är
idag tomställda. Hus I är drabbat av äkta hussvamp i kulverten mot
hus A samt har större miljöproblem. Hus G nyttjas fram till
årsskiftet som ersättningslokal. Förråden och garaget mot
Dalarövägen är tomställda och i dåligt skick.
Tornberget har på uppdrag av kommunstyrelseförvaltningen
genomfört en förstudie för att ta fram en budget för att riva
ovanstående byggnader. Tornberget uppskattar kostnaden för
rivning av dessa byggnader till 2 mnkr.
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Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att hus I och G samt förråd
och garage rivs. Det är av stor vikt att rivningen sker snarast för att
minimera belastningen på det gamla ställverket samt för att hantera
den otrygga miljön när missbrukare och hemlösa bosätter sig i
tomställda lokaler. Kommunstyrelseförvaltningen ser också ett
behov av att, inom ca tre år, flytta på befintlig kommunal
verksamhet till andra lokaler utifrån verksamhetens behov och att
förslagsvis senast under 2022 tomställer samtliga lokaler och
genomföra rivning av samtliga byggnader på fastigheten.
Kommunstyrelseförvaltningen har även utrett hur kostnaden för
rivningen skall hanteras i bokföringen. Då det i dagsläget inte finns
något beslut i kommun om hur fastigheten kommer att användas
när samtliga byggnader är rivna, är kommunstyrelseförvaltningens
tolkning av rekommendationerna är att rivningskostnaderna skall
kostnadsföras och redovisas över resultaträkningen.
I kommunstyrelsens nuvarande budget finns inte utrymmet att
finansiera kostnaden för rivningen av ovan beskrivna byggnader.
Tornberget har kostnadsberäknat rivningen till 2 mnkr.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens ram
för 2020 utökas med 2 mnkr för rivningen och att det finansieras
genom att ianspråkta 2 mnkr av kommunfullmäktiges reservunder
denna rubrik ska handläggares och utredares egna bedömningar och
reflektioner finnas.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-12-19 – Rivning av del av Gamla Fredrik
yrkesskola, Hus I och G samt förråd och garage inkl Situationsplan
över fastigheten
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar i första hand bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga) innebärande att ärendet återremitteras och
meddelar i andra hand att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
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.
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Samuel Skånberg (V) 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 bifallit det egna förslaget från
Vänsterpartiet innebärande att ärendet återremitteras.
Upprop:
Tobias Hammarberg (L) JA
Göran Svensson (S) JA
Maria Fägersten (S) JA
Annett Haaf (S) JA
Ann-Christine Erlandsson (S) JA
Petri Salonen (C) JA
Martin Strömvall (KD) JA
Samuel Skånberg (V) NEJ
Sven Gustafsson (M) JA
Linus Björkman (M) JA
Michael Fridebäck (M) JA
Alexandra Anstrell (M) JA
Christian Lindefjärd (SD) JA
Lage Öhlund (-) JA
Meeri Wasberg (S) JA
14 JA, 1 NEJ.
Med 14 JA och 1 NEJ finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden konstaterar därefter att det endast finns ett förslag till
beslut; kommunalrådsberedningens, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdra åt Tornberget att genomföra rivning av hus I och G
samt kringliggande förråd och garage.
2. Utöka kommunstyrelsens ram för 2020 med 2 mnkr.
3. Finansiering sker genom att ianspråkta 2 mnkr ur
kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda behov.
4. Uppdra åt kommunstyrelsen att planera utflytt av befintlig
verksamhet samt planera avveckling/rivning av samtliga lokaler
på fastigheten senast under 2022.
Samuel Skånberg (V) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Tornberget, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS 2019/125

10 Svar på motion från Martina Mossberg (M) om
ändringar i lokala föreskrifter om förbud mot
passiv insamling av pengar (tiggeri) vid särskilt
angivna områden i Haninge kommun
Sammanfattning

Martina Mossberg (M) har inkommit med en motion avseende
förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vid särskilt
angivna områden i Haninge kommun. De berörda områdena är:
- Område A Handen: Området begränsas av Kolartorpsvägen,
Nynäsvägen, Dalarövägen, Torvallavägen, Vallavägen, Marinens
väg samt järnvägsområdet.
- Område B Brandbergen: Området begränsas av Brandbergsleden,
Klockarleden samt Söderbyleden.
- Område C Vendelsö såg: Området begränsas av Sågenvägen,
Storängsvägen, Skomakarvägen samt Vendelsö skolväg.
- Område D Rudans friluftsanläggning: Området begränsas av
järnvägsområdet, skogskanten i väster samt linjen mellan
järnvägsområdet och skogskanten genom Övre Rudansjöns
sydspets respektive genom Nedre Rudansjöns nordspets.
- Område E Jordbro: Området begränsas av Mostensvägen,
Kvarnbäckspasset, Lerstensvägen samt Södra Jordbrovägen jämte
området för järnvägsstationen och bussterminalen.
- Område F Västerhaninge: Området begränsas av Björnvägen,
Ringvägen, Åbyinfarten, Nynäsvägen, Ribbyskolans område,
Blåkullavägen, Nynäsvägen, Vintervägen till korsningen med
Villavägen, en linje över järnvägsområdet till korsningen
Tungelstavägen/Furudalsvägen, Tungelstavägen, Ringvägen samt
Nytorpsvägen.
- Område G Tungelsta: Området begränsas av Gamla
Stockholmsvägen, Hammarbergsvägen, järnvägsområdet samt
Kvarnvägen.
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- Område H Dalarö: Området begränsas av Dalarö kanal,
Dalarövägens bro över kanalen, Odinsvägen, Karlavägen,
Kroksplan samt Saltsjön.
- Område I Södra Kvarntorp-Port 73: Området begränsas av
Söderby parkväg, väg 73, Gudöbroleden samt Nynäsvägen.
- Område J Österport: Området begränsas av Torfastleden,
Söderbyleden, Gudöbroleden samt väg 73.
- Område K Vendelsömalm: Området begränsas av
Vendelsömalmsvägen, Tyrestavägen samt Klarabergsvägen.
Förvaltningens synpunkter

Ordningslagen (1993:1617) syftar bland annat till att trygga
ordningen och säkerheten på offentliga platser och vissa andra
områden. Enligt
3 kap. 8 § får en kommun meddela ytterligare föreskrifter för
kommunen, eller del av denna, som behövs för att upprätthålla
ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får dock inte, enligt 3
kap. 12 §, lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars innebära
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Kommunen avgör
om regleringen ska ske genom förbud eller tillståndsplikt.
Högsta förvaltningsdomen (HFD) har i en dom 2018 meddelat
förutsättningarna för en kommun att reglera tiggeri genom lokala
ordningsföreskrifter (mål nr 2149-18). HFD konstaterar i domen att
penninginsamling på offentlig plats utgör en sådan företeelse som
får regleras genom lokala ordningsföreskrifter. Dock får
föreskriften inte ha ett större geografiskt tillämpningsområde än
vad som är påkallat i det enskilda fallet, utan ska begränsas till
områden där störningen utgör eller kan antas utgöra ett problem.
Om det är relevant ska föreskriften begränsas till de tidpunkter då
en reglering är påkallad. Vidare får det sakliga innehållet i
föreskriften inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars
innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Föreskriften måste även utformas på ett tillräckligt tydligt sätt så att
den är möjlig att tillämpa. HFD bedömde att ovan angivna
förutsättningar var uppfyllda i det aktuella fallet och att
ordningsföreskrifterna därmed var lagenliga.
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Motionären föreslår att ett tillägg görs i Haninge kommuns lokala
ordningsföreskrifter om att passiv insamling av pengar (tiggeri) inte
får ske inom elva områden inom Handen, Brandbergen, Vendelsö
såg, Rudans friluftsanläggning, Jordbro, Västerhaninge, Tungelsta,
Dalarö, Södra Kvarntorp-Port 73, Österport samt Vendelsömalm.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att angivna områden för
det föreslagna förbudet är större än vad som är påkallat i det
aktuella fallet och därmed inte är i enlighet med gällande
lagstiftning avseende geografiskt tillämpningsområde samt även
kan medföra onödigt tvång på allmänheten eller annars innebära
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Motionen föreslås
därför avslås.
Underlag för beslut

- Motion från Martina Mossberg (M) om ändringar i lokala
föreskrifter om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vid
särskilt angivna områden i Haninge kommun
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) och Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till
motionen.
Martin Strömvall (KD) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag samt hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från
Kristdemokraterna (bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas och
Sverigedemokraternas yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Sven Gustafsson (M) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att motionen bifalles.
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Upprop:
Tobias Hammarberg (L) JA
Göran Svensson (S) JA
Maria Fägersten (S) JA
Annett Haaf (S) JA
Ann-Christine Erlandsson (S) JA
Petri Salonen (C) JA
Martin Strömvall (KD) JA
Samuel Skånberg (V) JA
Sven Gustafsson (M) NEJ
Linus Björkman (M) NEJ
Michael Fridebäck (M) NEJ
Alexandra Anstrell (M) NEJ
Christian Lindefjärd (SD) NEJ
Lage Öhlund (-) AVSTÅR
Meeri Wasberg (S) JA
9 JA, 5 NEJ, 1 AVSTÅR.
Med 9 JA och 5 NEJ och 1 AVSTÅR finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2018/560

11 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
och Dennis Askling (SD) om att införa ett lokalt
tiggeriförbud i Haninge kommun
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) och Dennis Askling (SD) har lämnat in
en motion med yrkande att Haninge kommun inför förbud mot
passiv penninginsamling (tiggeri) på särskilt känsliga platser i
kommun i den lokala ordningsstadgan. Dessa platser ska vara
platser som anses mest lämpliga för att stävja tiggeri samt öka
invånarnas trygghet.
Förvaltningens synpunkter

Ordningslagen (1993:1617) syftar bland annat till att trygga
ordningen och säkerheten på offentliga platser och vissa andra
områden. Enligt
3 kap. 8 § får en kommun meddela ytterligare föreskrifter för
kommunen, eller del av denna, som behövs för att upprätthålla
ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får dock inte, enligt 3
kap. 12 §, lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars innebära
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Kommunen avgör
om regleringen ska ske genom förbud eller tillståndsplikt.
Högsta förvaltningsdomen (HFD) har i en dom 2018 meddelat
förutsättningarna för en kommun att reglera tiggeri genom lokala
ordningsföreskrifter (mål nr 2149-18). HFD konstaterar i domen att
penninginsamling på offentlig plats utgör en sådan företeelse som
får regleras genom lokala ordningsföreskrifter. Dock får
föreskriften inte ha ett större geografiskt tillämpningsområde än
vad som är påkallat i det enskilda fallet, utan ska begränsas till
områden där störningen utgör eller kan antas utgöra ett problem.
Om det är relevant ska föreskriften begränsas till de tidpunkter då
en reglering är påkallad. Vidare får det sakliga innehållet i
föreskriften inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars
innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Föreskriften måste även utformas på ett tillräckligt tydligt sätt så att
den är möjlig att tillämpa. HFD bedömde att ovan angivna
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förutsättningar var uppfyllda i det aktuella fallet och att
ordningsföreskrifterna därmed var lagenliga.
Av motionen framgår inte någon precisering av vilka geografiska
områden motionärerna avser med begreppet särskilt känsliga
platser och som därmed föreslås omfattas av ett förbud mot passiv
penninginsamling. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är
att motionens förslag därmed inte är i enlighet med gällande
lagstiftning avseende geografiskt tillämpningsområde samt även
kan medföra onödigt tvång på allmänheten eller annars innebära
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Motionen föreslås
därför avslås.
Underlag för beslut

- Motion från Christian Lindefjärd (SD) och Dennis Askling (SD)
om att införa ett lokalt tiggeriförbud i Haninge kommun
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar med instämmande av Sven
Gustafsson (M) bifall till tilläggsförslag från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Meeri Wasberg (S) yrkar att tilläggsförslaget avslås.
Samuel Skånberg (V) yrkar att motionen och tilläggsförslaget
avslås.
Ordföranden ställer först kommunalrådsberedningens förslag mot
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Sverigedemokraterna med instämmande av Moderaterna ska
avslås eller bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
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__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna
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Dnr KS 2019/120

12 Svar på motion från Hans-Johnny Hedström
(SD) avseende återupprättandet av förtroendet
för Haninge kommuns bostadskö
Sammanfattning

Hans-Johnny Hedström (SD) har inkommit med en motion där han
yrkar att endast den tid man stått i bostadskön ska stå till grund för
att personer ska ges möjlighet till en hyresbostad. Det enda
undantaget ska vara de lägenheter som tilldelas socialnämnden för
särskilt ömmande ärenden.
Motionen har remitterats till Haninge Bostäder.
I sitt remissvar beskriver Haninge Bostäder att alla lägenheter läggs
ut på företagets hemsida och förmedlas utifrån kötid. Förtur
medges ej. Undantag är de lägenheter som, i enlighet med det
operativa ägardirektivet, erbjuds till Haninge kommun. Dessa
lägenheter används för uthyrning i andra hand till personer i behov
av stöd.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Haninge Bostäder, i
sitt remissvar, redogör för hur förmedlingen av hyresbostäder
fungerar och att den processen stämmer överens med motionärens
yrkande.
Haninge Bostäder hade per 2018-12-31 2346 lägenheter. I enlighet
med bolagets regler och riktlinjer för uthyrning ska 10 % av de
lägenheter som Haninge Bostäder förmedlar erbjudas till Haninge
kommun. Detta innebär totalt 235 lägenheter. Dessa lägenheter
används exempelvis som träningsboende, vid utredningar för
familjer i kris, för nyanlända med mera.
Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelseförvaltningen
att motionen bör anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motionen
- Remissvar Haninge Bostäder, 2019-11-28
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- Regler och riktlinjer för uthyrning inom Haninge Bostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
Haninge Bostäder
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Dnr KS 2020/5

13 Befrielse från uppdrag
Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Göran Florén (L), ersättare i kommunstyrelsen
Anna Bergkvist (L), ersättare i äldrenämnden och ersättare i kulturoch demokratinämnden
Sabine Schäfer (M), ersättare i kultur- och demokratinämnden
Sofie Strömvall (KD), ersättare i idrotts- och fritidsnämnden
Sven Granberg (SD), ersättare i kultur- och demokratinämnden
Förslag till beslut

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (Fredrika Forslund)
För kännedom: De entledigade
Berörda gruppledare
Berörda organ

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

32 (42)

Sammanträdesdatum

2020-02-10

Dnr KS 2020/5

14 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
Valberedningen föreslår:
Ersättare i valnämnden till och med 2022-12-31
____________________ (MP)
Ersättare i valberedningen efter Ahmet Ugan (-) till och med 202210-14
____________________ (MP)
Ledamot i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden efter Maria
Gylling (L) till och med 2022-12-31
____________________ (L)
Ersättare i kommunstyrelsen efter Anders Nordlund (S) till och
med 2022-12-31
____________________ (S)
Suppleant i styrelsen till Haninge Kommun Holding AB efter
Niclas Lindberg (S) till och med utgången av årsstämman 2023
____________________ (S)
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Laiza Eriksson (nominerad
av Kristdemokraterna) till och med 2023-12-31
____________________
Ledamot i idrotts- och fritidsnämnden efter Mattias Grundström (L)
till och med 2022-12-31
Adam Simonsson (L)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi)
Kansliet KSF (Fredrika Forslund)
För kännedom: De valda
Berörda organ
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Dnr KS 2020/5

15 Val till vissa uppdrag
Valberedningen föreslår:
Ersättare i kommunstyrelsen efter Göran Florén (L) till och med
2022-12-31
Nicole Forslund (L)
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Lars Berg (nominerad av
Socialdemokraterna) till och med 2023-12-31
____________________
Ersättare i äldrenämnden efter Anna Bergkvist (L) till och med
2022-12-31
Mia Franzén (L)
Ersättare i kultur- och demokratinämnden efter Anna Bergkvist (L)
till och med 2022-12-31
Mia Franzén (L)
Ersättare i kultur- och demokratinämnden efter Sabine Schäfer (M)
till och med 2022-12-31
____________________ (M)
Ersättare i idrotts- och fritidsnämnden efter Sofie Strömvall (KD)
till och med 2022-12-31
____________________ (KD)
Ersättare i kultur- och demokratinämnden efter Sven Granberg
(SD) till och med 2022-12-31
____________________ (SD)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt

Beslutande organ
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För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi)
Kansliet KSF (Fredrika Forslund)
För kännedom: De valda
Berörda organ

Beslutande organ
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16 Framställan av interpellationer och frågor
KS 2020/98
Interpellation från Sara Sixten (M) om statistik från
brottsförebyggande rådet
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kommunalrådet med ansvar för trygghets- och
barnrättsfrågor.
__________
KS 2020/99
Interpellation från Sedat Dogru (M) om kartläggning av
hedersrelaterat våld
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande.
__________
KS 2020/100
Interpellation från Sven Gustafsson (M) angående kommunens
budget
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande.
__________
KS 2020/101
Interpellation från Samuel Skånberg (V) om belysningen i
Brandbergen
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av stadsbyggnadsnämndens ordförande.
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__________
KS 2020/102
Interpellation från Samuel Skånberg (V) om planerna för
bristyrkesutbildning och SFI
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande.
__________
Expedieras: Akter
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17 Anmälan av motioner
KS 2020/86
Motion från Sven Gustafsson (M), Sara Sixten (M), Christian
Lindefjärd (SD) och Dennis Askling (SD) om polisanmäl alla brott
i Haninges kommunala skolor
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
Expedieras: Akter
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18 Anmälan av medborgarförslag
KS 2019/617
Medborgarförslag: Hantering av parkeringstillstånd för
funktionshindrade i Haninge
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
__________
KS 2020/56
Medborgarförslag: Uppföljning av hållbarhetsprogram för Vega
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
__________
KS 2020/71
Medborgarförslag: Bredda bitvis vägen för cykelbana på
Torfastleden, från Vegabaren mot den nya rondellen vid
Söderbyleden
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2020/73
Medborgarförslag: Gästbrygga Vadviken Dalarö kanal
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till idrotts- och fritidsnämnden
för beslut.
__________
Expedieras: Akter
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För kännedom: Förslagsställarna
Berörda nämnder
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Dnr KS 2019/591

19 Svar på interpellation från William Friström (V)
om Gula villan
Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
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20 Meddelanden
Om inget annat anges finns meddelandena hos
kommunfullmäktiges sekreterare.
- Protokollsutdrag äldrenämnden 2019-11-27, § 169 Rapportering
av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2019
- Protokollsutdrag grund- och förskolenämnden 2019-12-12, § 139
Medborgarförslag: Fritidsklubb för årskurs 4-6 i Svartbäcksskolan
- Protokollsutdrag idrotts- och fritidsnämnden 2019-12-18, § 116
Medborgarförslag: Bygga en multihall för friidrott
- Protokollsutdrag idrotts- och fritidsnämnden 2019-12-18, § 117
Medborgarförslag: Renovera hallen i Jordbro
- Protokollsutdrag idrotts- och fritidsnämnden 2019-12-18, § 118
Medborgarförslag: Mer fokus på att underhålla idrottsanläggningar
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2019-12-18, § 196
Medborgarförslag: En hundrastgård i närområdet Söderby
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akter

