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Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

2 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Plats och

Skärgårdssalen

tid
Måndag 2015-06-08, kl. 13.00–22.45
Beslutande

Kenneth Forsberg, ordförande (S)
Sahir Drammeh, 1:e vice ordförande (MP)
Marietta de Pourbaix-Lundin, 2:e vice ordförande (M)
Meeri Wasberg (S)
Sepideh Erfani (S), § 146 (del 2-5), 147-168
Göran Svensson (S)
Åsa Westlund (S)
Anders Nordlund (S)
Maria Fägersten (S)
Mikko Svensson (S)
Annett Haaf (S)
Göran Eriksson (S)
Yosefin Janabi (S), § 146 (del 4-5), 147-168
Joakim Spångberg (S)
Ann-Christine Erlandsson (S)
Tomas Jensen (S), § 145-168
Margareta Bernhardsson (S)
Christer Erlandsson (S)
Latifa Larbi (S)
Linda Wilén (S)
Jorge Galvéz (S), § 146 (del 4-5), 147-151
Martina Mossberg (M)
Michael Fridebäck (M)
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Dokumenttyp
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Kommunfullmäktige

Protokoll

3 (113)
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2015-06-08

Alexandra Anstrell (M)
Sven Gustafsson (M)
Sedat Dogru (M)
Sara Sixten (M)
Marin Tomic (M)
Joakim Goding (M)
Natasha Ringblom (M)
Kristoffer Eriksson (M)
Pernilla Kjellin (M)
Gilbert de Wendel (M)
Birgitta Karlfeldt (M), § 137-146
Daniel Lassnäs (M)
Mikael Kjellin (M)
Kjell Larsson (M), § 146 (del 3-5), 147-168
Jenny Manners (SD)
Henrik Svensson (SD), § 146 (del 4)
Kennerth Valtersson (SD)
Christian Lindefjärd (SD)
Eva Manners (SD)
Dennis Askling (SD)
Mehmet Coksürer (MP)
Johan Svensk (MP)
Tobias Hammarberg (FP)
Kristina Hallberg (FP)
Peter Olevik Dunder (FP), § 146 (del 3-5), 147-168
Pia Lublin (FP)
Nafi Cilgin (V)
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Sida

Kommunfullmäktige
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Tove Ovsiannikov (V)
Petri Salonen (C), § 146-168
Ulla-Britt Öhman (C)
Marie Litholm (KD)
Anna Ragnar (-), § 137-158
Marianne Reinemar (-)
Ove Schramm (S), tjänstgörande ersättare för Sepideh Erfani (S), §
137-§ 145, 146 (del 1) samt Jorge Gálvez (S), § 152-168
Marina Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Yosefin Janabi
(S), § 137-145, 146 (del 1-3)
Barbro Nordgren (S), tjänstgörande ersättare för Tomas Jensen (S),
§ 137-144
Esa Kalasniemi (S), tjänstgörande ersättare för Sait Drammeh (S), §
137-168
Kerstin Hedin (S), tjänstgörande ersättare för Jorge Gálvez (S), §
137-145, 146 (del 1-3)
Mats Mattson (M), tjänstgörande ersättare för Birgitta Karlfeldt
(M), § 147-168
Ali Reunanen (M), tjänstgörande ersättare för Kjell Larsson (M), §
137-145, 146 (del 1-2)
Yvonne Forsberg (SD), tjänstgörande ersättare för Henrik Svensson
(SD), § 137-145, 146 (del 1-3, 5), 147-168
Acer Tuncer (MP), tjänstgörande ersättare för Anna Ragnar (-), §
159-168
Jeanette Hellmark (FP), tjänstgörande ersättare för Peter Olevik
Dunder (FP), § 137-145, 146 (del 1-2)
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Samuel Skånberg (V), tjänstgörande ersättare för Anne-Catrin
Eneroth (V), § 137-168
Elisabet Sandberg (C), tjänstgörande ersättare för Petri Salonen
(C), § 137-145
Suzanne Kickan Enman (KD), tjänstgörande ersättare för Joachim
Krylborn (KD), § 137-168
Sanna Tefke (RS), tjänstgörande ersättare för Mattias Bernhardsson
(RS), § 137-168
Ruben Derkert Rosenberg (RS), tjänstgörande ersättare för Lina
Rigney-Thörnblom (RS), § 137-168
Ersättare

Leif Larsson (S)
Madeleine Palmgren (S)
Gunnel Trelje (S)
Maria Levin (S)
Ewa Wasiewics (M)
Sadik Akan (M)
Fazil Göker (M)
Charlotte Schröder (M)
Lars Lindholm (M)
Lennart Törnberg (M)
Bernt Strömberg (SD)
Eva Karlsson (SD)
Ahmet Ugan (MP)
Birgitta Ahlgren (MP)
Hans Rosén (V)
Raymond Svensson (C)
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Berith Jansson (KD)

Notera att § 146 delades upp i följande delar.
Del 1: Allmänpolitisk debatt
Del 2: Sociala frågor
Del 3: Stadsbyggnad
Del 4: Kultur och fritid
Del 5: Skola
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Justeringen

Kansliet, 2015-06-17

s plats och
tid
Paragrafer

137 - 168

Sekreterare
Rebecca Band

Ordförande
Kenneth Forsberg (S)

Justerare
Sahir Drammeh (MP)
(M)

Marietta de Pourbaix-Lundin
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ANSLAG/BEVIS

Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll tillkännages
genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned
framgår nedan.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatu

2015-06-08

m
Datum då anslaget

2015-06-10 avseende § 157, 161 (omedelbar justering)

sätts upp

2015-06-18 avseende § 137-156, 158-160, 162-168

Datum då anslaget

2015-07-02 avseende § 157, 161 (omedelbar justering)

tas ned

2015-07-10 avseende § 137-156, 158-160, 162-168

Förvaringsplats för

Kommunstyrelsens kansli

protokollet

Underskrift
Rebecca Band, sekreterare
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Innehållsförteckning
Ärende
Sida
§ 137 Kungörelse..............................................................................................................9
§ 138 Justering ...............................................................................................................10
§ 139 Svar på interpellation från Suzanne Enman (KD) om hur Haninge kommun
främjar mångfald bland friskolorna, återremitterat ärende....................................11
§ 140 Svar på interpellation från Michael Fridebäck (M) om Skutans gård, bordlagt
ärende...................................................................................................................12
§ 141 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om Haninges skolors
strukturbidrag, bordlagt ärende.............................................................................13
§ 142 Svar på interpellation från Pernilla Kjellin (M) om begränsningar i nolltaxan,
bordlagt ärende.....................................................................................................14
§ 143 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om Ornö skola, bordlagt
ärende...................................................................................................................15
§ 144 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om Lakeside, bordlagt
ärende...................................................................................................................16
§ 145 Svar på interpellation från Michael Fridebäck (M) om SFI, bordlagt ärende ........17
§ 146 Mål och budget 2016-2017 ...................................................................................18
§ 147 Haninge kommuns tertialuppföljning, T1 ..............................................................30
§ 148 Exploateringsavtal etapp 4 i Vega ........................................................................34
§ 149 Detaljplan för Vega 4, för antagande ....................................................................36
§ 150 Detaljplanprogram för Drömgården, Arbottna 1:28...............................................37
§ 151 Avveckling av vårdnadsbidrag ..............................................................................39
§ 152 Hemställan om skatteväxling, LSS .......................................................................43
§ 153 Hemställan om kommunalt borgensåtagande ......................................................45
§ 154 Inrättande av ett hållbarhetsutskott i kommunstyrelsen samt ändring av
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.......................................47
§ 155 Försäljning del av fastigheten Kalvsvik 16:1.........................................................51
§ 156 Försäljning av del av fastigheten Nödesta 8:235..................................................53
§ 157 Revidering av arvodesreglementet .......................................................................55
§ 158 Rekommendation från KSL om revidering av modell för strukturtillägg Gemensam gymnasieregion 2.0...........................................................................58
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§ 159 Motion från Henrik Svensson (SD) om patrullerande ordningsvakter i
området kring Handenterminalen och Haninge centrum ......................................64
§ 160 Motion från Henrik Svensson (SD) om en bättre trafiklösning i Tungelsta
centrum.................................................................................................................66
§ 161 Befrielse från uppdrag ..........................................................................................68
§ 162 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda ..............................................................69
§ 163 Val till vissa uppdrag.............................................................................................70
§ 164 Framställan av interpellationer och frågor ............................................................71
§ 165 Anmälan av motioner............................................................................................72
§ 166 Anmälan av medborgarförslag..............................................................................76
§ 167 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om att underlätta för
ungdomar att få bostad.........................................................................................80
§ 168 Meddelanden ........................................................................................................81
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§ 137 Kungörelse
Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 201505-28 och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt
kommunfullmäktiges beslut.
Förslag till beslut

1.

Sammanträdet är kungjort i laga ordning.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Sammanträdet är kungjort i laga ordning.

__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 138 Justering
Förslag till beslut

1.

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh
(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de PourbaixLundin (M) utses att jämte kommunfullmäktiges
ordförande justera kommunfullmäktiges protokoll onsdag
2015-06-17.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh
(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de PourbaixLundin (M) utses att jämte kommunfullmäktiges
ordförande justera kommunfullmäktiges protokoll onsdag
2015-06-17.

__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

13 (113)

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2015/119

§ 139 Svar på interpellation från Suzanne Enman
(KD) om hur Haninge kommun främjar
mångfald bland friskolorna, återremitterat
ärende
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges

sammanträde 2015-05-11.
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten
(S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

14 (113)

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2015/126

§ 140 Svar på interpellation från Michael Fridebäck
(M) om Skutans gård, bordlagt ärende
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde

2015-05-11.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer
(MP) lämnar svar.
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

15 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Dnr KS 2015/131

§ 141 Svar på interpellation från Sara Sixten (M)
om Haninges skolors strukturbidrag, bordlagt
ärende
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde

2015-05-11.
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten
(S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

16 (113)

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2015/132

§ 142 Svar på interpellation från Pernilla Kjellin (M)
om begränsningar i nolltaxan, bordlagt
ärende
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde

2015-05-11.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer
(MP) lämnar svar.
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

17 (113)

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2015/133

§ 143 Svar på interpellation från Martina Mossberg
(M) om Ornö skola, bordlagt ärende
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde

2015-05-11.
Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar
svar.
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

18 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Dnr KS 2015/134

§ 144 Svar på interpellation från Martina Mossberg
(M) om Lakeside, bordlagt ärende
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde

2015-05-11.
Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar
svar.
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

19 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Dnr KS 2015/135

§ 145 Svar på interpellation från Michael Fridebäck
(M) om SFI, bordlagt ärende
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde

2015-05-11.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande
Anders Nordlund (S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

20 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Dnr KS 2015/2

§ 146 Mål och budget 2016-2017
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Enligt den av kommunen antagna budgetmodellen ska
kommunfullmäktige i juni besluta om mål och budget 2016
och 2017 innefattande kommunfullmäktiges mål, uppdrag och
styrtal, ekonomiska ramar för 2016, investeringsbudget för
2016 med investeringsplan 2017-2018 och ekonomisk plan
för 2016-2018.
Beslutet om mål och budget för 2016 och 2017 föreslås ske
genom separata beslut avseende de olika avsnitten i
budgetdokumentet, vision, ekonomi- och
verksamhetsstyrregler, kommunfullmäktiges mål och styrtal
för 2016-2017, nämndvisa mål, uppdrag och ramar för 2016,
investeringsbudget 2016 med investeringsplan 2017-2018 och
ekonomisk plan för 2016-2018.
Bilagorna 1-2 är av informationskaraktär och ingår inte i
budgetbeslutet.
Kultur- och fritidsnämnden (2014-12-09 § 109) och grundoch förskolenämnden (2014-12-17 § 122) har föreslagit att
ansvaret för öppen fritidsverksamhet för 10-12 åringar skall
flyttas från kultur- och fritidsnämnden till grund- och
förskolenämnden. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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02-16 § 49 återremitterades ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen.
I förslaget till mål och budget 2016-2017 finns förslag i
ärendet som innebär att ansvaret för verksamheten flyttas från
kultur- och fritidsnämnden till grund- och förskolenämnden.
Därmed kommer förslaget från de båda nämnderna hanteras
av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med
mål och budget 2016-2017.
Underlag för beslut

- Mål och budget 2016-2017
- Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-27 § 61
- Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-22 § 71
- Protokoll Socialnämnden 2015-04-28 § 77
- Tjänsteutlåtande SN 2015-04-20
- Protokoll Äldrenämnden 2015-04-23 § 62
- Protokoll Grund- och förskolenämnden 2015-05-06 § 51
- Tjänsteutlåtande GFN daterat 2015-04-29
- Protokoll Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 201505-04 § 41
- Tjänsteutlåtande GVN daterat 2015-04-27
- Protokoll Tornberget 2015-05-07 § 37
- Protokoll Kommunstyrelsen 2015-02-16 § 52

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll
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- Tjänsteutlåtande KSF. 2015-01-22
- Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 § 109
- Protokoll Grund- och förskolenämnden 2014-12-17 § 122
- Tjänsteutlåtande GFN 2014-11-20
- Rapport – Utredning om eventuell överföring av ansvar för
öppen fritidsverksamhet för barn 10-12 år
- Rapport – Öppen fritidsverksamhet för 10-12-åringar
- Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2015-05-18
inklusive bilagor
- Överenskommelse mellan presidium och gruppledare om
upplägg för kommunfullmäktiges budgetdebatt
Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas
budgetförslag.
Tobias Hammarberg (FP) yrkar bifall till Folkpartiets
budgetförslag.
Alexandra Anstrell (M) yrkar bifall till Moderaternas
budgetförslag.
Kennerth Valtersson (SD) meddelar att han inte deltar i
beslutet.
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut.
Ordförandanden ställer dessa mot varandra och finner att

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll
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kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Vision, m.m. enl. avsnitt 1 fastställes enligt förslag i
budgetdokumentet.

2.

Kommunens styrmodell fastställes enligt förslag i
budgetdokumentet avsnitt 2.

3.

Kommunfullmäktiges mål för 2016-2017 fastställes enligt
förslag i budgetdokumentet avsnitt 3.

4.

Nämndvisa mål och ramar för 2016-2017 fastställes enligt
förslag i budgetdokumentet avsnitt 4.

5.

Investeringsbudget för 2016 med investeringsplan för
2017-2018 fastställes enligt förslag i budgetdokumentet
avsnitt 5.

6.

Ekonomisk plan för 2016-2018 fastställes enligt förslag i
budgetdokumentet avsnitt 6.

7.

Kommunens principer för ekonomi- och
verksamhetsstyrning fastställes enligt förslag i
budgetdokumentet avsnitt 7. Därmed fastställs elevpeng
till förskola, skolbarnsomsorg och grundskola samt
strukturbidrag till nyanlända.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll
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8.

En låneram medges som inkluderar Tornbergets
upplåning till totalt 2 900 mnkr. Upplåningen verkställs
enligt kommunfullmäktiges reglemente för
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
delegationsordning avseende lån.

9.

Utdebiteringen för 2016 för Haninge kommun fastställes
till 19:80 per skattekrona, vilket är en ökning med 2 öre.
Anledningen är en skatteväxling med landstinget på 2 öre
som avser överföring av hälso- och sjukvård i bostad med
särskild service och daglig verksamhet från landstinget till
kommunen.

Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson samtliga (M) - Tobias Hammarberg och Pia Lublin - båda
(FP) - och Marie Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S), Mehmet Coksürer (MP), Petri Salonen
(C), Sahir Drammeh (MP), Ann-Christine Erlandsson (S),
Annett Haaf (S), Johan Svensk (MP), Ulla-Britt Öhman (C),
Göran Svensson (S), Christer Erlandsson (S), Maria
Fägersten (S), Jorge Gálvez (S) och Anders Nordlund (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Martina Mossberg (M), Alexandra Anstrell (M), Anna Ragnar
(-), Sven Gustafsson (M), Sedat Dogru (M), Marianne
Reinemar (-), Marin Tomic (M), Joakim Goding (M),

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-06-08

Michael Fridebäck (M) och Sara Sixten (M) yrkar bifall till
Moderaternas förslag med de revideringar som lagts på bordet
i kommunfullmäktige.
Kennerth Valtersson (SD), Jenny Manners (SD), Christian
Lindefjärd (SD) och Eva Manners (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag.
Tobias Hammarberg (FP), Pia Lublin (FP), Peter Olevik
Dunder (FP) och Kristina Hallberg (FP) yrkar bifall till
Folkpartiets förslag med de revideringar som lagts på bordet i
kommunfullmäktige.
Nafi Cilgin (V), Samuel Skånberg (V) och Tove Ovsiannikov
(V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag vad gäller
punkterna 1, 4, 6 och 9 samt bifall till kommunstyrelsens
förslag vad gäller punkterna 2-3, 5 och 7-8 med de
revideringar som lagts på bordet i kommunfullmäktige.
Marie Litholm (KD) och Suzanne Enman (KD) yrkar bifall
till Kristdemokraternas förslag med de revideringar som lagts
på bordet i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige behandlar de olika beslutspunkterna var
och en för sig.
Beslutspunkt 1
Sex förslag föreligger: Kommunstyrelsens, Moderaternas,
Sverigedemokraternas, Folkpartiets, Vänsterpartiets och
Kristdemokraternas.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör
huvudförslag. För att avgöra vilket förslag som ska utgöra
motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden övriga
förslag mot varandra. Ordföranden finner att fullmäktige
beslutar att förslaget från Moderaterna ska utgöra motförslag
till kommunstyrelsens förslag.
Därefter genomförs votering för att avgöra om
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag eller i enlighet med motförslaget.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget från Moderaterna.” Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 28 jaröster mot 27 nej-röster. 6 ledamöter avstår från att rösta.
(Omröstningsresultat, se bilaga Votering 1.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från
kommunstyrelsen.
Beslutspunkt 2
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Tre förslag föreligger: Kommunstyrelsens, det gemensamma
från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt
Sverigedemokraternas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör
huvudförslag. För att avgöra vilket förslag som ska utgöra
motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden övriga
förslag mot varandra. Ordföranden finner att fullmäktige
beslutar att förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna ska utgöra motförslag till
kommunstyrelsens förslag.
Därefter genomförs votering för att avgöra om
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag eller i enlighet med motförslaget.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna.” Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 28 jaröster mot 31 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta.
(Omröstningsresultat, se bilaga Votering 2.)
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Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Beslutspunkt 3
Tre förslag föreligger: Kommunstyrelsens, det gemensamma
från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt
Sverigedemokraternas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör
huvudförslag. För att avgöra vilket förslag som ska utgöra
motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden övriga
förslag mot varandra. Ordföranden finner att fullmäktige
beslutar att förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna ska utgöra motförslag till
kommunstyrelsens förslag.
Därefter genomförs votering för att avgöra om
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag eller i enlighet med motförslaget.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna.” Omröstning sker med
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voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 28 jaröster mot 31 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta.
(Omröstningsresultat, se bilaga Votering 3.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Beslutspunkt 4
Sex förslag föreligger: Kommunstyrelsens, Moderaternas,
Sverigedemokraternas, Folkpartiets, Vänsterpartiets och
Kristdemokraternas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör
huvudförslag. För att avgöra vilket förslag som ska utgöra
motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden övriga
förslag mot varandra. Ordföranden finner att fullmäktige
beslutar att förslaget från Moderaterna ska utgöra motförslag
till kommunstyrelsens förslag.
Därefter genomförs votering för att avgöra om
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag eller i enlighet med motförslaget.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med
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förslaget från Moderaterna.” Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 28 jaröster mot 31 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta.
(Omröstningsresultat, se bilaga Votering 4.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från
Moderaterna.
Beslutspunkt 5
Tre förslag föreligger: Kommunstyrelsens, det gemensamma
från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt
Sverigedemokraternas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör
huvudförslag. För att avgöra vilket förslag som ska utgöra
motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden övriga
förslag mot varandra. Ordföranden finner att fullmäktige
beslutar att förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna ska utgöra motförslag till
kommunstyrelsens förslag.
Därefter genomförs votering för att avgöra om
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag eller i enlighet med motförslaget.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den
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som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna.” Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 28 jaröster mot 31 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta.
(Omröstningsresultat, se bilaga Votering 5.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Beslutspunkt 6
Sex förslag föreligger: Kommunstyrelsens, Moderaternas,
Sverigedemokraternas, Folkpartiets, Vänsterpartiets och
Kristdemokraternas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör
huvudförslag. För att avgöra vilket förslag som ska utgöra
motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden övriga
förslag mot varandra. Ordföranden finner att fullmäktige
beslutar att förslaget från Moderaterna ska utgöra motförslag
till kommunstyrelsens förslag.
Därefter genomförs votering för att avgöra om
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
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kommunstyrelsens förslag eller i enlighet med motförslaget.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget från Moderaterna.” Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 28 jaröster mot 27 nej-röster. 6 ledamöter avstår från att rösta.
(Omröstningsresultat, se bilaga Votering 6.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från
kommunstyrelsen.
Beslutspunkt 7
Fem förslag föreligger: Kommunstyrelsens, Moderaternas,
Sverigedemokraternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör
huvudförslag. För att avgöra vilket förslag som ska utgöra
motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden övriga
förslag mot varandra. Ordföranden finner att fullmäktige
beslutar att förslaget från Moderaterna ska utgöra motförslag
till kommunstyrelsens förslag.
Därefter genomförs votering för att avgöra om
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
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kommunstyrelsens förslag eller i enlighet med motförslaget.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget från Moderaterna.” Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 28 jaröster mot 31 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta.
(Omröstningsresultat, se bilaga Votering 7.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från
Moderaterna.
Beslutspunkt 8
Tre förslag föreligger: Kommunstyrelsens, det gemensamma
från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt
Sverigedemokraternas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör
huvudförslag. För att avgöra vilket förslag som ska utgöra
motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden övriga
förslag mot varandra. Ordföranden finner att fullmäktige
beslutar att förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna ska utgöra motförslag till
kommunstyrelsens förslag.
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Därefter genomförs votering för att avgöra om
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag eller i enlighet med motförslaget.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna.” Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 28 jaröster mot 31 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta.
(Omröstningsresultat, se bilaga Votering 8.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Beslutspunkt 9
Fem förslag föreligger: Kommunstyrelsens, det gemensamma
från Moderaterna och Folkpartiet, Sverigedemokraternas,
Vänsterpartiets och Kristdemokraternas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör
huvudförslag. För att avgöra vilket förslag som ska utgöra
motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden övriga
förslag mot varandra. Ordföranden finner att fullmäktige
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beslutar att förslaget från Moderaterna och Folkpartiet ska
utgöra motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Därefter genomförs votering för att avgöra om
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag eller i enlighet med motförslaget.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget från Moderaterna och Folkpartiet.” Omröstning sker
med voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är
30 ja-röster mot 31 nej-röster. (Omröstningsresultat, se bilaga
Votering 9.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från
Moderaterna och Folkpartiet.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Vision, m.m. enl. avsnitt 1 fastställes enligt förslag i
budgetdokumentet.

2.

Kommunens styrmodell fastställes enligt gemensamt
förslag från Moderaterna, Folkpartiet
och Kristdemokraterna.

3.

Kommunfullmäktiges mål för 2016-2017 fastställes
enligt Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas
gemensamma förslag avsnitt 3.
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4.

Nämndvisa mål och ramar för 2016-2017 fastställes enligt
förslag från Moderaterna avsnitt 4.

5.

Investeringsbudget för 2016 med investeringsplan för
2017-2018 fastställes enligt gemensamt förslag från
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

6.

Ekonomisk plan för 2016-2018 fastställes enligt förslag i
budgetdokumentet avsnitt 6.

7.

Kommunens principer för ekonomi- och
verksamhetsstyrning, inklusive elevpeng m m fastställes
enligt förslag från Moderaterna avsnitt 7.

8.

En låneram medges som inkluderar Tornbergets
upplåning till 2800 mnkr.

9.

Utdebiteringen för Haninge kommun fastställes till 19:68
per skattekrona, vilket är en minskning med 10 öre. I
samband med skatteväxling med landstinget på 2 öre höjs
ej den kommunala skatten.

Reservationer

Meeri Wasberg, Sepideh Erfani, Göran Svensson, Åsa
Westlund, Anders Nordlund, Maria Fägersten, Mikko
Svensson, Annett Haaf, Göran Eriksson, Yosefin Janabi,
Joakim Spångberg, Ann-Christine Erlandsson, Tomas Jensen,
Margareta Bernhardsson, Christer Erlandsson, Latifa Larbi,
Esa Kalasniemi, Linda Wilén, Jorge Gálvez och Kenneth
Forsberg – samtliga (S) – Mehmet Coksürer, Johan Svensk
och Sahir Drammeh – samtliga (MP) – Nafi Cilgin, Tove
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Ovsiannikov och Samuel Skånberg – samtliga (V) – Petri
Salonen och Ulla-Britt Öhman – båda (C) – reserverar sig mot
beslutet avseende punkterna 2-5 och 7-9.
Martina Mossberg, Michael Fridebäck, Alexandra Anstrell,
Sven Gustafsson, Sedat Dogru, Sara Sixten, Marin Tomic,
Marietta de Pourbaix-Lundin, Joakim Goding, Natasha
Ringblom, Kristoffer Eriksson, Pernilla Kjellin, Gilbert de
Wendel, Birgitta Karlfeldt, Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin och
Kjell Larsson – samtliga (M) – samt Marie Litholm och
Suzanne Kickan Enman – båda (KD) – reserverar sig mot
beslutet avseende punkterna 1 och 6.
Sanna Tefke och Ruben Derkert-Rosenberg – båda (RS) –
reserverar sig mot beslutet avseende punkt 9.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: ekonomiavdelningen
För kännedom: Samtliga nämnder och Tornberget
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Dnr KS 2015/196

§ 147 Haninge kommuns tertialuppföljning, T1
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Inom ekologisk hållbarhet finns fem mål. Nämnderna arbetar
aktivt med att minska koldioxidutsläpp och vara
energieffektiva i sina verksamheter. Den samordnade
varudistributionen startade den 13:e april i Haninge och
Nynäshamns kommuner med varugruppen livsmedel. Starten
har gått förhållandevis bra med problem och svårigheter som
var förväntade. Äldrenämnden prioriterar bland annat
miljövänlig avfallshantering och miljövänligt resande samt
minskad användning av energi. Äldreförvaltningen har åtagit
sig förbättra ruttplanering i syfte att minska antalet kilometer.
Kultur-.och fritidsnämnden stärker kunskapen och
medvetandet om miljöfrågor genom verk-samheten i
Miljöverkstaden. Arbete pågår i flera verksamheter för att
tillgängliggöra och sprida kunskap om klimat och miljö till
medborgare.
Socialnämnden bidrar genom bland annat att det undersöks
möjligheten att införa individuell mätning av elförbrukning i
alla genomgångslägenheter och utbildningsnämnderna ska
analysera vilka företeelser inom nämndernas ansvarsområden
som genererar utsläpp av växthusgaser och vidta åtgärder för
att minska utsläppen.
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Kommunstyrelsens och stadsbyggnadsnämndens bidrag till
renare sjöar och vattendrag är att prioritera aktiviteter i
kommunens vattenplan. En uppdatering av vattenplanens
åtgärdslista och dagvattenstrategin är påbörjad.
Inom social hållbarhet finns 14 mål. Målet bättre folkhälsa
kommer inte att uppfyllas eftersom sjukpenningtalet har ökat
jämfört med 2014. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att
sjuk-penningtalet inte klarar målvärdet. Målet att fler
människor kommer i arbete kommer att uppfyllas eftersom
arbetslösheten har minskat något.
Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar att
arbetslösheten kommer att bli lägre för hela året jämfört med
2014.
Kommunstyrelsen ger förutsättningar för attraktivare
stadsmiljö genom att komplettera med fler bostäder och
lokaler. Arbetet med Haningeterrassen fortsätter. Den gamla
bussterminalen har stängts och trafiken flyttade i januari till
tillfälliga hållplatser. Ledningsarbeten har påbörjats för att
flytta Rudsjöterrassen närmare kommunhuset. Därefter
påbörjas bygget av ny bussterminal och byggstarten för det
första bostadshuset planeras ske under hösten.
Flera nämnder arbetar med att öka tryggheten på och kring
sina verksamhetslokaler och stadsbyggnadsnämnden arbetar
för att skapa förutsättningar för trygghet i den offentliga
miljön. Det handlar om belysning och fler vuxna men också
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om ”säkert bad” vid Torvalla simhall som kultur- och
fritidsnämnden arbetar med.
Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka. I
syfte att stärka barn och ungdomars inflyttande har
kommunstyrelseförvaltningen lanserat mobilapplikationen
Speak App och genomfört en intern konferens med
tjänstemän och politiker för att sprida kunskapen.
Invånarna ska vara nöjda med kommunens service. Samtliga
nämnder arbetar för ett gott bemötande och god
tillgänglighet. Stadsbyggnadsnämnden har genomfört
åtgärder för att minska vän-tetiderna på bygglov och
äldrenämnden har kvalitetssäkrat alla sina tjänster för att
skapa incitament för kvalitetsförbättringar.
Förvaltningens synpunkter

Inom ekonomisk hållbarhet finns fem mål. Befolkningsmålet
kommer att uppfyllas. Målet att kommunen ska ha effektiv
resurshushållning kommer att uppfyllas beroende om
målvärdet för sjukfrånvaron nås. Första kvartalet var
sjukfrånvaron i kommunen som helhet 8,3 procent, vilket är
en ökning jämfört med samma period 2014 (0,5
procentenheter). Prognosen är att sjukfrånvaron kommer att
vara högre än målvärdet vid årets slut.
Kommunens budgeterade resultat efter april är 78,7 miljoner
kronor vilket är oförändrat jämfört med ursprungligt budget.
Årsprognosen för kommunens resultat som helhet är ett
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överskott på 75,7 mnkr, vilket är 3,0 mnkr sämre än
budgeterat resultat. Det prognostiserade resultatet, 75,7
mnkr, motsvarar 1,9 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag, vilket innebär att det ekononomiska resultatmålet
på 2 procent inte kommer att uppnås.
Alla nämnder arbetar med målet att kommunen ska bli bästa
arbetsgivare.
Kommunstyrelsen strategi är att samordna och utveckla
kommunens arbete med chefs- och medarbetarskap med syfte
att utveckla verksamheterna. En fortsatt implementering av
de beslutade riktlinjerna för chefer och medarbetare kommer
ske inom ramen för uppdraget att arbeta fram en gemensam
kommunkultur med medborgarfokus.
Kommunstyrelseförvaltningarnas behov av framtida
kompetensförsörjning undersöks under perioden marsoktober 2015. Resultaten ska användas som underlag till en
koncerngemensam kompetensförsörjningsplan.
Inom grund- och förskolenämnden har samtliga skolledare
och lokala skyddsombud tillsammans deltagit i utbildning i
arbetsmiljöarbete. Även andra nämnder arbetar med att öka
kompetensen hos personalen
Befolkningen kommer att öka 2015 och målet uppfylls.
Kommunstyrelseförvaltningen har upphandlat en
exploateringsstudie för strategiska områden för bostäder i
översiktsplanen. Stadsbyggnadsnämndens strategi är att
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genom samhällsplanering skapa ett Haninge där
kommuninvånarna är stolta att bo och nya vill flytta in.
Kultur- och fritidsnämndens strategi är att öka Haninges
attraktivitet genom ett rikt kultur- och fritidsutbud.
Äldrenämnden verkar för en trygg bostads- och livsmiljö för
äldre (55+) för att få fler äldre att flytta hit. Förvaltningen
utvecklar ett tillgängligt livslångt boende samt informerar om
äldreomsorgens verksamhetsidé och värdegrund.
Underlag för beslut

- Kommunens delårsrapport 2015/1
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Kommunens delårsrapport 1 godkänns.

2.

Nämnd som prognostiserar negativa resultat mot budget
2015 uppmanas att vidtaga åtgärder för att undvika sådant
underskott.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunens delårsrapport 1 godkänns.

2.

Nämnd som prognostiserar negativa resultat mot budget
2015 uppmanas att vidtaga åtgärder för att undvika sådant
underskott.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: ekonomiavdelningen
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För kännedom: Samtliga nämnder
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Dnr KS-MEX 2015/24

§ 148 Exploateringsavtal etapp 4 i Vega
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Detaljplanearbetet för etapp 4 i Vega har bedrivits under flera
år. Ett detaljplaneförslag som godkänts av
stadsbyggnadsnämnden finns nu färdigt för antagande.
Marken inom etapp 4 ägs, förutom en mindre del som ägs av
kommunen, av Kasagi Fastighets AB.
Kommunstyrelseförvaltningen har förhandlat med bolaget
vilket resulterat i ett förslag till exploateringsavtal. I avtalet
slås fast att all mark som ska utgöra allmän platsmark, skola,
förskola och parkering längs järnvägen överlåts till kommunen
utan ersättning. Kommunen överlåter till bolaget utan
ersättning den del av sin mark som ska utgöra kvartersmark
för bostäder/lokaler. I enlighet med tidigare träffat ramavtal
med tilläggsavtal regleras hur mycket bolaget ska betala i
bidrag till pendeltågstation, trafikplats och huvudgatan genom
Vega. Bolaget bekostar i övrigt utbyggnaden av all allmän
plats och parkeringar inom etapp 4.
Bolaget, som även ägde marken inom etapp 1 i Vega, kommer
att etappvis överlåta mark till andra bolag som kommer att
bygga ut bostäderna och lokalerna.
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Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommundirektören
ges rätt att godkänna kommande överlåtelser av
exploateringsavtalet.
Underlag för beslut

- Förslag till exploateringsavtal undertecknat av Kasagi
Fastighets AB.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Exploateringsavtal undertecknat av Kasagi Fastighets AB
godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges rätt att godkänna kommande vidareöverlåtelser av exploateringsavtalet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Rätten att godkänna vidareöverlåtelse av
exploateringsavtalet delegeras till kommundirektören.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Exploateringsavtal undertecknat av Kasagi Fastighets AB
godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges rätt att godkänna kommande vidareöverlåtelser av exploateringsavtalet.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet: MEX
För kännedom:
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Dnr KS 2015/199

§ 149 Detaljplan för Vega 4, för antagande
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Etapp 4 i nya stadsdelen Vega är beläget väster om järnvägen
och den planerade nya pendeltågstationen. Ett
detaljplaneförslag som godkänts av stadsbyggnadsnämnden
2015-04-22 finns nu färdigt för antagande.
Detaljplaneförslaget möjliggör ca 730 lägenheter i
flerfamiljshus och stadsradhus, kommersiella lokaler,
skola/allaktivitetshus och en förskola. Förutom en mindre del
som ägs av kommunen, äger Kasagi Fastighets AB all mark
inom planområdet.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker antagande av
detaljplanen under förutsättning att förslag till
exploateringsavtal med den privata fastighetsägaren
godkänns.
Underlag för beslut

– Detaljplan, antagandehandling med bilagor, daterat 201411-06.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
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1.

Detaljplaneförslag för etapp 4 i Vega daterat 2014-11-06
antas.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Detaljplaneförslag för etapp 4 i Vega daterat 2014-11-06
antas.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsförvaltningen
För kännedom:
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Dnr KS 2015/203

§ 150 Detaljplanprogram för Drömgården, Arbottna
1:28
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-26 ge
stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ta fram ett detaljplanprogram för Arbottna 1:28.
Ett förslag till program har varit ute på samråd och 2015-0422 godkänts av stadsbyggnadsnämnden.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker att planprogrammet
antas.
Underlag för beslut

- Detaljplaneprogram daterat 2015-03-20 med tillhörande
handlingar.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Alexandra Anstrell (M), Marie Litholm (KD) och Tobias
Hammarberg (FP) hemställer om att få lämna ett särskilt
yttrande, vilket kommunstyrelsen medger.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Särskilda yttranden

Sven Gustafsson (M) och Marie Litholm (KD) hemställer om
att få lämna ett gemensamt särskilt yttrande.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till
beslut – kommunstyrelsens – och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden
att fullmäktige medger att Sven Gustafsson (M) och Marie
Litholm (KD) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Detaljplanprogram för Drömgården, Arbottna 1:28 antas.

2.

Sven Gustafsson (M) och Marie Litholm (KD)
medges lämna ett gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom:
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Dnr KS 2015/112

§ 151 Avveckling av vårdnadsbidrag
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Riksdagen införde 2008 lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag. Lagen ger landets kommuner möjlighet att
under vissa förutsättningar ge ett skattefritt kommunalt
bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad och barn, till
föräldrar vars barn vårdas hemma under den period då barnet
är mellan ett och tre år. Regeringen föreslår nu att lagen om
kommunalt vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid utgången
av december 2015.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2008 att införa
vårdnadsbidraget i Haninge kommun. Grund- och
förskolenämnden beslutade den 25 mars 2015 att hemställa
att kommunfullmäktige avvecklar vårdnadsbidraget och att
inga nya ansökningar ska kunna göras efter den 30 juni 2015.
Nämnden vill att invånare som idag nyttjar vårdnadsbidraget
även fortsatt får nyttja bidraget enligt tidigare fattade beslut.
Därutöver vill nämnden att det ges tid att ändra i kommunens
information om vårdnadsbidraget, så att förändringen blir
tydlig för både invånare och anställda inom kommunen.
Under 2014 utnyttjades vårdnadsbidraget för i snitt 89 barn
per månad.
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Förvaltningens synpunkter

Eftersom kommunalt vårdnadsbidrag är en möjlighet, inte en
skyldighet, står det kommunen fritt att besluta att upphöra
med vårdnadsbidrag.
Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag att
upphäva lagen om kommunalt vårdnadsbidrag, upphör
möjligheten till vårdnadsbidrag fr o m den 1 januari 2016,
med vissa övergångsbestämmelser. En sådan
övergångsbestämmelse är att den upphävda lagen fortfarande
ska gälla för ärenden som har anhängiggjorts hos en kommun
före den 1 januari 2016, och som till någon del avser
vårdnadsbidrag för tid före upphävandet.
Av kommunens regelverk för vårdnadsbidrag framgår att
ansökan om vårdnadsbidrag ska lämnas på särskild blankett till
utbildningsförvaltningen senast den 1:a i månaden före första
bidragsmånaden. Bidraget betalas endast ut för hela
kalendermånader. Såsom regelverket och blanketten är
utformad kan en vårdnadshavare ansöka om vårdnadsbidrag
flera månader i förväg; i teorin även för en period som
påbörjas efter den 1 januari 2016. Därför föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att fullmäktige beslutar att
ansökningar som lämnas in efter dagen för fullmäktiges beslut
måste avse en period som påbörjas se-nast den 1 september
2015.
Grund- och förskolenämnden vill säkerställa att det finns tid
till att kommunicera avvecklingen av vårdnadsbidraget med
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kommunens invånare och anställda. Då fullmäktige kan
förväntas fatta beslut i frågan först den 8 juni 2015, anser
kommunstyrelseförvaltningen att det datum som nämnden
föreslår som sista dag för att lämna in en ansökan om
vårdnadsbidrag bör flyttas från den 30 juni 2015 till den 31
juli 2015.
Underlag för beslut

- Grund- och förskolenämndens beslut 2015-03-25, § 27
- Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-09, § 129
- Ds 2015:19 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
- Regelverk vårdnadsbidrag Haninge kommun
- Ansökningsblankett vårdnadsbidrag
Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD) yrkar, med instämmande av Alexandra
Anstrell (M), bifall till eget förslag (bilaga) innebärande i
första hand att ärendet återremitteras och i andra hand avslag
på kommunalrådsberedningens förslag.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till förslaget från Marie
Litholm (KD) och Alexandra Anstrell (M).
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Orföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och avslagsyrkandet från
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Marie Litholm (KD) och Alexandra Anstrell (M) med
instämmande av Kennerth Valtersson (SD). Ordföranden
ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Vårdnadsbidraget avvecklas.
2. Nya ansökningar om vårdnadsbidrag kan göras t o m den 31
juli 2015 och måste avse en period som påbörjas senast
den 1 september 2015.
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.
Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson samtliga (M) - Marie Litholm (KD) och Kennerth
Valtersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Maria Fägersten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie Litholm (KD) yrkar med instämmande av Sara Sixten
(M) och Kennerth Valtersson (SD) i första hand att ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen och i andra hand att
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ärendet avslås. Motiveringen till det förstnämnda yrkandet är
att återremittera ärendet för en analys utifrån vilka
konsekvenser en avveckling av vårdnadsbidraget skulle få för
barn och familjer som behöver eller önskar ett alternativ till
förskola. Vilka alternativ skulle kunna erbjudas istället? Samt
göra en analys kring konsekvenser gällande ekonomi och
lokalförsörjning om inget jämförbart alternativ till
vårdnadsbidrag kan erbjudas.
Propositionsordning

Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska avgöras vid
pågående sammanträde mot förslaget att ärendet ska
återremitteras till kommunstyrelsen och finner att fullmäktige
har beslutat att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp
och godkänns:
”Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej
har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet”
Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet av
omröstningen är 34 ja-röster mot 25 nej-röster. 2 ledamöter
avstår från att rösta. (Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär
att fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss.
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Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen genom
minoritetsåterremiss för en analys utifrån vilka
konsekvenser en avveckling av vårdnadsbidraget skulle få
för barn och familjer som behöver eller önskar ett
alternativ till förskola. Vilka alternativ skulle kunna
erbjudas istället? Samt göra en analys kring konsekvenser
gällande ekonomi och lokalförsörjning om inget jämförbart
alternativ till vårdnadsbidrag kan erbjudas.
Reservationer

Meeri Wasberg, Sepideh Erfani, Göran Svensson, Åsa
Westlund, Anders Nordlund, Maria Fägersten, Mikko
Svensson, Annett Haaf, Göran Eriksson, Yosefin Janabi,
Joakim Spångberg, Ann-Christine Erlandsson, Tomas Jensen,
Margareta Bernhardsson, Christer Erlandsson, Latifa Larbi,
Linda Wilén, Jorge Galvéz, Esa Kalasniemi och Kenneth
Forsberg – samtliga (S) – Mehmet Coksürer, Johan Svensk
och Sahir Drammeh – samtliga (MP) – Nafi Cilgin, Tove
Ovsiannikov och Samuel Skånberg – samtliga (V) – Petri
Salonen och Ulla-Britt Öhman – båda (C) – samt Sanna Tefke
och Ruben Derkert Rosenberg – båda (RS) – reserverar sig
mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Grund- och förskolenämnden
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För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2015/114

§ 152 Hemställan om skatteväxling, LSS
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-09 § 236 att ansvaret
för utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild
service och daglig verksamhet övergår från landstinget till
kommunerna i länet. Denna förändring ska träda ikraft 1
oktober 2015 och finansieras via skatteväxling med 2 öre från
och med 2016. Landstinget ersätter, senast den 30 november
2015, kommunerna med motsvarande 95/365 av
skatteväxlingens värde 2015.
Samtliga kommuner i Stockholms län har antagit KSLs
rekommenda-tion att ta över utförandet av viss hälso- och
sjukvård inom LSS-verksamheterna. För att skatteväxlingen
ska hanteras av finansdepartementet måste dock ytterligare
ett beslut fattas i kommunfullmäktige utöver tidigare beslut.
Detta beslut avser att hemställa hos finansdepartementet om
en justering av den kommunalekonomiska utjämningen.
Underlag för beslut

- Skrivelse från KSL: Ytterligare beslut krävs angående
skatteväxling LSS daterat 2015-04-01
- Protokoll kommunfullmäktige 2014-12-08 § 236
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Tillsammans med Stockholms Läns Landsting och övriga
kommuner i länet hemställs hos finansdepartementet att
de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen
(2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre
för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms Läns
Landsting från och med 1 januari 2016.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Tillsammans med Stockholms Läns Landsting och övriga
kommuner i länet hemställs hos finansdepartementet att
de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen
(2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre
för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms Läns
Landsting från och med 1 januari 2016.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSL
För kännedom: Socialnämnden, ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2015/18

§ 153 Hemställan om kommunalt borgensåtagande
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Den blivande Norra Storskogens VA-samfällighetsförening
(Ornö) har inkommit med en ansökan om borgen för
finansieringen av byggandet av ett VA-nät samt ett
reningsverk som placeras längs Bodalsvägen på Ornö.
Borgensansökan är på 4,2 mnkr.
Den planerade utbyggnaden avseende
gemensamhetsanläggningens VA-nät möjliggör för 30
fastigheter att kunna ansluta sig till anläggningen. Ett nytt
reningsverk planeras och har fått tillstånd av SMOHF för
placering längs Bodalsvägen.
Den totala investeringskostnaden för projektet är beräknad till
4,2 mnkr. Det förutsätter en samläggning av rördragningen
med Ornö Fiber och nedgrävning av elnätet. Anläggningen
finansieras genom anslutningsavgifter kombinerat med årliga
avgifter.
VA-samfälligheten kommer att finansiera investeringen via
lån som betalas tillbaka genom att fastigheterna ansluter sig
till gemensamhetsanläggningen. För att projektet ska bli av
krävs ett kommunalt borgensåtagande för att VAsamfälligheten ska kunna ta lån för att finansiera
utbyggnaden.
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Förvaltningens synpunkter

Den risk som kommunen tar med detta är att om
samfälligheten i en framtid inte skulle klara sina åtaganden så
kan kommunen tvingas överta VA-anläggningen.
För kommunen skulle utbyggnaden av VA-anläggningen
innebära miljömässiga vinster och möjlighet för fler att bo i
Haninges skärgård.
I enligt med kommunens borgenspolicy ska kommunens
åtagande för föreningar och organisationer tidsbegränsas till
längst 10 år och att amortering påbörjas inom ett år samt att
en årlig borgensavgift utgår på 0,25 procent av kvarvarande
skuldbeloppet.
Sammantaget gör kommunstyrelseförvaltningen
bedömningen att projektet har en ekonomi som VAsamfälligheten kan hantera.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2015-04-29 – Hemställan om kommunens
borgensåtagande för blivande gemensamhetsanläggning –
Norra Storskogens VA-samfällighetsförening (Ornö)
- Ansökan om kommunalt borgensåtagande från Norra
Storskogens VA-samfällighetsförening daterat 2015-03-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Haninge kommun ingår borgen såsom för egen skuld för
Norra Storskogens VA-samfällighetsförening
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låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
4,2 mnkr.
2.

Haninge kommuns borgensåtagande tidsbegränsas till
2025-12-31.

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.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Haninge kommun ingår borgen såsom för egen skuld för
Norra Storskogens VA-samfällighetsförening
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
4,2 mnkr.

2.

Haninge kommuns borgensåtagande tidsbegränsas till
2025-12-31.

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.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Norra Storskogens VA-samfällighetsförening
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Dnr KS 2015/91

§ 154 Inrättande av ett hållbarhetsutskott i
kommunstyrelsen samt ändring av
kommunstyrelsens reglemente och
delegationsordning
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-12-08, § 196, godkänt den
politiska plattform för 2015-2018 som är gemensam för (S),
(MP) och (C). Fullmäktige beslutade vidare att
kommunfullmäktiges beslut 2014-06-09, § 108, om Mål och
budget 2015-2016 fastställs med de förändringar som
framgick av reciten i ärendet och av den politiska plattformen.
I den politiska plattformen finns ett avsnitt om klimat, miljö,
mat och natur (sid 9-11). Den politiska kommunledningen
vill för vissa av dessa frågor inrätta ett hållbarhetsutskott i
kommunstyrelsen. Mot denna bakgrund har
kommunstyrelseförvaltningen utformat förslag till uppgifter
för utskottet samt förslag till ändringar i och kompletteringar
av kommunstyrelsens reglemente resp delegationsordning.
Underlag för beslut

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-04-28,
”Inrättande av ett hållbarhetsutskott i kommunstyrelsen samt
ändring av kommunstyrelsens reglemente och
delegationsordning”
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Kommunstyrelsens gällande reglemente
Förutvarande miljönämndens reglemente
Överläggningar i kommunstyrelsen

Tobias Hammarberg (FP) yrkar, med instämmade av Marie
Litholm (KD) och Alexandra Anstrell (M) bifall till eget
förslag (bilaga).
Sven Gustafsson (M) begär ajournering. Sammanträdet
ajourneras i fem minuter.
Sammanträdet återupptas.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens och förslaget från Tobias
Hammarberg (FP), Marie Litholm (KD) och Alexandra
Anstrell (M). Ordföranden ställer de båda förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsens reglemente § 2 tillförs följande två nya
punkter, som läggs in som tredje och fjärde punkter i
uppräkningen av ansvarsområden.
Övergripande miljöpolitiska frågor och frågor om ekologiskt
perspektiv på hållbar utveckling
Kunskapsspridning inom miljöområdet
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2. Kommunstyrelsens reglemente § 29 skall ha följande
lydelse.
Kommunstyrelsen kan besluta om inrättande av utskott och
tillfälliga beredningar. Förslag till beslut av kommunstyrelsen
från sådana utskott och beredningar skall behandlas i enlighet
med § 33 nedan.

3. Ovanstående ändringar av kommunstyrelsens reglemente
skall gälla fr o m 2015-06-15.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Ett hållbarhetsutskott med fem ledamöter och två ersättare
inrättas.
2. Hållbarhetsutskottet skall ha de uppgifter som framgår av
bifogad skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen.
3. Kommunstyrelsens delegationsordning tillförs en ny punkt
nr 210 med följande lydelse.
Beslut om fördelning av Klimatmiljonen
Delegat: Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

4. Kommunstyrelsens delegationsordning tillförs en ny punkt
nr 211 med följande lydelse.
Beslut om fördelning av Miljöpriset
Delegat: Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

5. Besluten enl punkterna 1-4 ovan skall gälla fr o m 2015-0615.
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Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson samtliga (M) - Tobias Hammarberg och Pia Lublin - båda
(FP) - och Marie Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Petri Salonen
(C) att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen med
motiveringen att utreda frågan om hållbarhetsutskott och
eventuell hållbarhetsberedning samt eventuellt ta fram
nödvändigt reglemente för hållbarhetsberedning.
Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (FP) bifall till ett gemensamt förslag från
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna
(bilaga) samt att ärendet ska avgöras under pågående
sammanträde.
Propositionsordning

Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen mot förslaget att ärendet ska avgöras vid
pågående sammanträde och finner att fullmäktige har beslutat
att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp
och godkänns:
”Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar ja, den det
ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.”
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Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet av
omröstningen är 30 ja-röster mot 31 nejröster. (Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär
att fullmäktige har beslutat att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen genom
minoritetsåterremiss med motiveringen att utreda frågan
om hållbarhetsutskott och eventuell hållbarhetsberedning
samt eventuellt ta fram nödvändigt reglemente för
hållbarhetsberedning.
Reservationer

Martina Mossberg, Michael Fridebäck, Alexandra Anstrell,
Sven Gustafsson, Sedat Dogru, Sara Sixten, Marin Tomic,
Marietta de Pourbaix-Lundin, Joakim Goding, Natasha
Ringblom, Kristoffer Eriksson, Pernilla Kjellin, Gilbert de
Wendel, Mats Mattson, Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin, Kjell
Larsson – samtliga (M) - Tobias Hammarberg, Kristina
Hallberg, Peter Olevik Dunder, Pia Lublin – samtliga (FP) –
samt Marie Litholm och Suzanne Kickan Enman – båda (KD)
– reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
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För kännedom: Näringslivs- och utvecklingsdirektören,
planeringschefen
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Dnr KS-MEX 2015/26

§ 155 Försäljning del av fastigheten Kalvsvik 16:1
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Företaget NewCap AB har anmält intresse av att förvärva
tomtmark längsmed Väg 73 i Albyberg. Företaget har för
avsikt att i ett första skede bygga nya lokaler till företaget
Yamaha som i dagsläget finns i Brandbergen och som blivit
trångbodda. Därefter önskar NewCap bygga upp ett centrum
för båtförsäljning med tillhörande mässverksamhet.
Förhandlingar med företaget har resulterat i ett förslag till
avtal. I avtalet regleras att företagets dotterbolag NewCap
Projekt AB får förvärva tomten mot en ersättning om 2 000
kr/kvm tomtyta när bygglov erhållits och bygget påbörjats.
Företaget betalar en handpenning när avtalen undertecknats.
Från tidpunkt för godkänt avtal arrenderar företaget tomterna
fram till dess byggnadsskyldigheten uppfyllts och förvärv kan
ske. I avtalet ges också en option på att i två etapper förvärva
resterande kommunal tomtmark längs 73:an. Optionen gäller
fram till 2016-08-01 för den första etappen och under
förutsättning att förvärv av denna sker gäller optionen på den
andra etappen till 2017-06-30. Särskilda köpeavtal ska
upprättas för optionsområdena.
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Underlag för beslut

- Köpe- och markanvisningsavtal undertecknat av NewCap
Projekt AB.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

En tomt om 12 000 kvm av Kalvsvik 16:1 försäljs till
NewCap Projekt AB.

2.

Ett av NewCap Projekt AB undertecknat förslag till köpeoch markanvisningsavtal godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

En tomt om 12 000 kvm av Kalvsvik 16:1 försäljs till
NewCap Projekt AB.

2.

Ett av NewCap Projekt AB undertecknat förslag till köpeoch markanvisningsavtal godkänns.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: MEX
För kännedom:
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Dnr KS-MEX 2015/25

§ 156 Försäljning av del av fastigheten Nödesta
8:235
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Familjen Klasson har arrenderat Nedersta gård sedan 1957.
Klasson har också haft ett sidoarrende om ca 47 ha där
jordbruk bedrivs. Gårdsarrendet består av bostadshus med
garage och fem sidobyggnader. Det åligger arrendatorn att
underhålla byggnaderna och kommunen ska hålla
syneförrättning.
Jan Klasson har sedan länge anmält intresse av att förvärva
gården med en större markyta omkring. Byggnaderna är
gamla och kräver mycket kostsamt underhåll vilket blir lättare
för Klasson om han äger byggnaderna.
Kommunstyrelseförvaltningen har låtit LRF konsult värdera
gården med en markyta om ca 55 ha. Värdet har bedömts till
10 miljoner kronor.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har förhandlat med Klasson
under tre års tid vad gäller lämplig storlek på tomten och
köpeskilling. Förhandlingarna har resulterat i en lämplig
tomtavgränsning om ca 55 ha. Förvaltningen har ställt som
villkor för förvärvet att Klasson ska godkänna ett nytt 5-årigt
arrendeavtal för resterande mark inom befintligt arrende där
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viss korrigering av arrendegränserna sker. Ett förslag till
köpekontrakt och nytt arrendeavtal finns upprättat och
undertecknat av Klasson.
Underlag för beslut

- Köpekontrakt undertecknat av Jan Klasson.
- Värderingsutlåtande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ca 55 ha av Nödesta 8:235 säljs för 10 miljoner kronor.

2.

Det av Jan Klasson undertecknadet köpekontraktet
godkänns.

Överläggningar i kommunfullmäktige

Tobias Hammarberg (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Särskilda yttranden

Tobias Hammarberg (FP) hemställer om att få lämna ett
särskilt yttrande, vilket Martina Mossberg (M) ställer sig
bakom.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till
beslut – kommunstyrelsens – och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden
att fullmäktige medger att Tobias Hammarberg (FP) med
stöd av Martina Mossberg (M) lämnar ett särskilt yttrande.
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Kommunfullmäktiges beslut

1.

Ca 55 ha av Nödesta 8:235 säljs för 10 miljoner kronor.

2.

Det av Jan Klasson undertecknadet köpekontraktet
godkänns.

3.

Tobias Hammarberg (FP) med stöd av Martina Mossberg
(M) medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: MEX
För kännedom:
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Dnr KS 2015/243

§ 157 Revidering av arvodesreglementet
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

I överenskommelse om politiska resurser och partistöd i
Haninge daterad 2014-05-05 framgår att en
ersättningsmodell för ersättning för socialnämndens
delegaters (1:e och 2:e vice ordföranden) jourbeslut enligt
LVU, LVM, SOL och AL som tas utanför normal arbetstid
ytterligare behöver utredas och redovisas till gruppledarna.
En första orientering i frågan gjordes under hösten 2014 av
dåvarande ordföranden i socialnämnden. Frågan har sedan
varit föremål för ytterligare beredning där en modell har
eftersökts som både skapar incitament för att kunna avlasta
ordföranden men som ändå inte är helt volymbaserad. Det har
också varit viktigt att hitta en modell som är enkel att
administrera. En sådan modell är att kombinera en
beredskapsersättning med en jourersättning i det fall att
jouren tas i anspråk (utanför normal arbetstid).
Utredningen har utmynnat i följande förslag. För jourbeslut
enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM),
socialtjänstlagen (SoL) och alkohollagen (AL), som tas
utanför normal arbetstid utgår:
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1. En fast arvodering till delegaterna i socialnämnden
omfattande 2 procent av ett kommunalrådsarvode per delegat.
2. Ett sammanträdesarvode per dag och delegat som jouren
tas i bruk.
Kostnaderna för ovanstående förslag beräknas till 1 395
kr/delegat och månad i fast arvodering samt ca 15 000 kr i
sammanträdesarvode, vilket baserar sig på ett antagande om
att 25 ordförandebeslut kan komma att tas av delegaterna
utanför ordinarie kontorsarbetstid. Detta skulle ge en total
arvodering om knappt 50 000 kr. Ett kortare resonemang har
även förts vad gäller i det fall jouren skulle tas i anspråk vid
flera tillfällen under natten, på så sätt att nattvilan uppenbart
störs. Det verkar inte vara vanligt förekommande, men om så
skulle vara fallet skulle det inte vara orimligt att ett halvt
sammanträdesarvode skulle kunna utbetalas.
Underlag för beslut

- Nuvarande arvodesreglemente (Ersättning till kommunalt
förtroendevalda – 2015 års nivå) med föreslagna revideringar
införda i del 1 § 3 samt i Bilaga 1 under rubriken
Socialnämnd. (Se röda markeringar.)
Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
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För jourbeslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM), socialtjänstlagen (SoL) och alkohollagen
(AL), som tas utanför normal arbetstid utgår:
1. En fast arvodering till delegaterna i socialnämnden
omfattande 2 procent av ett kommunalrådsarvode per
delegat.
2. Ett sammanträdesarvode per dag och delegat som jouren
tas i bruk.
3. I det fall som delegatens nattvila ianspråktas mer än vid ett
tillfälle samma natt ska vid det andra tillfället ett halvt
sammanträdesarvode utgå (i fall dessa sker på samma sida
midnatt, i annat fall utgår ersättning enligt punkt två).
Överläggningar i kommunfullmäktige

Petri Salonen (C) yrkar att paragrafen förklaras omedelbart
justerad.
Nafi Cilgin (V) yrkar med instämmande av Ruben DerkertRosenberg (RS) att punkt 1 i kommunstyrelsens förslag
avslås.
Ann-Christine Erlandsson (S) yrkar med instämmande av
Alexandra Anstrell (M) och Pia Lublin (FP) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer först punkt 1 i kommunstyrelsens förslag
mot avslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Därefter konstaterar ordföranden att det enbart finns ett
förslag till beslut avseende punkterna 2 och 3 i
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget.
Slutligen finner ordföranden att fullmäktige beslutar att
förklara paragrafen omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut

För jourbeslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM), socialtjänstlagen (SoL) och alkohollagen (AL), som
tas utanför normal arbetstid utgår:
1. En fast arvodering till delegaterna i socialnämnden
omfattande 2 procent av ett kommunalrådsarvode per
delegat.
2. Ett sammanträdesarvode per dag och delegat som jouren
tas i bruk.
3. I det fall som delegatens nattvila ianspråktas mer än vid ett
tillfälle samma natt ska vid det andra tillfället ett halvt
sammanträdesarvode utgå (i fall dessa sker på samma sida
midnatt, i annat fall utgår ersättning enligt punkt två).
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Reservationer

Nafi Cilgin, Samuel Skånberg och Tove Ovsiannikov –
samtliga (V) – Sanna Tefke och Ruben Derkert-Rosenberg –
båda (RS) – reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kansliet
För kännedom: Socialnämnden
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Dnr KS 2015/49

§ 158 Rekommendation från KSL om revidering av
modell för strukturtillägg - Gemensam
gymnasieregion 2.0
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2015-03-19 att
rekom-mendera gymnasieregionens kommuner att: anta ett
förslag till revidering av modellen för strukturtillägg.
Inför införandet av strukturtillägg kommunicerades och
förankrades förslaget att strukturtillägget ska fördelas till
elever med meritvärden under 200 poäng som går ett
nationellt program. I slutfasen ledde en felaktig beräkning till
att beslut fattades att strukturtillägget under det första året
fördelas på alla elever. KSLs styrelse beslutade samtidigt att
en översyn skulle göras inför 2016.
Inför införande av strukturtillägg föreslogs ett tak på 200
meritpoäng, vilket KSLs kansli har haft som utgångspunkt i
översynen. KSL menar också att erfarenheterna från
implementeringen visar att meritvärdesintervallerna bör bli
färre och anpassas så att de stämmer överens med
behörighetsgränserna till de nationella programmen.
Utbildningsförvaltningens bedömning är att den revidering
som före-slås av KSL innebär en anpassning av
strukturtillägget till den modell som var tänkt och förankrad
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från början. Haninge kommun deltar i prisöverenskommelsen
i Stockholms län i vilken strukturtillägget är en bärande del.
De merkostnader som den föreslagna revideringen medför är
hanterbara inom budget, och strukturtillägget riktas genom
förändringen till de elever som har störst behov av stöd i sina
gymnasiestudier. Haninge kommun bör därför anta KSLs
förslag till revidering av modellen med strukturtillägg.
Gymnasie- och utbildningsnämnden beslutade 2015-05-18 §
49 att rekommendera kommunstyrelsen att anta förslaget till
revidering av modell för strukturtillägg. Utöver detta
beslutade gymnasie- och vux-enutbildningsnämnden att
hemställa till kommunfullmäktige att sam-verkansavtalet med
KSL om gemensam programpeng inom gymna-sieskolan
arbetas om så att det också ska omfatta introduktionsprogrammen. Vidare beslutades att hemställa till
kommunfullmäktige att delen av kommunfullmäktiges beslut
från 2012-08, § 237, att introduktionsprogram ska undantas
överenskommelsen.
Förvaltningens synpunkter

Ärendet handlar om att KSL rekommenderar att Haninge
kommun skall anta förslaget till revidering av modellen för
strukturtillägg. I denna del har gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden rekommen-derat att kommunen
godkänner KSL:s föreslagna förändring. Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot detta
förslag.
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Beträffande gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övriga
hem-ställan till kommunfullmäktige så har nämnden inte
redovisat något underlag, t ex konsekvenser för elever
folkbokförda i Haninge och i fråga om ekonomiska
konsekvenser för kommunen. Vidare skulle de föreslagna
förändringarna inte påverka läsåret 2015/16. En förändring av
en överenskommelse kan inte göras ensidigt varför
kommunstyrelseförvaltningen anser att dessa två hemställan
till kommunfullmäktige får hanteras i särskild ordning och
inte i samband med det nu föreliggande ärendet.
Underlag för beslut

- Protokoll Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 201505-18 § 49 OBS Protokollet ej justerat
- KSL:s förslag till reviderad modell för strukturtillägget
Överläggningar i kommunstyrelsen

Alexandra Anstrell (M) yrkar, med instämmande av Tobias
Hammarberg (FP) och Marie Litholm (KD), bifall till eget
förslag (bilaga).
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till
kommunalrådsberedningens förslag och yrkar avslag på punkt
2-4 i beslutet från från gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag med kompletterande
avslagsyrkande och förslaget från Alexandra Anstrell (M),
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Tobias Hammarberg (FP) och Marie Litholm
(KD). Ordföranden ställer de båda mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Alexandra Anstrell (M) begär votering.
Voteringsproposition: Den som bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill
röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsens bifallit
förslaget ifrån Alexandra Anstrell (M), Tobias Hammarberg
(FP) och Marie Litholm (KD).
Upprop:
Petri Salonen (C): JA
Göran Svensson (S): JA
Maria Fägersten (S): JA
Mikko Svensson (S): JA
Linda Wilén (S): JA
Annica Hjerling (MP): JA
Mehmet Coksürer (MP); JA
Sven Gustafsson (M): NEJ
Alexandra Anstrell (M): NEJ
Michael Fridebäck (M): NEJ
Tobias Hammarberg (FP): NEJ
Pia Lublin (FP): NEJ
Marie Litholm (KD): NEJ
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Kennerth Valtersson (SD): NEJ
Meeri Wasberg (S): JA
Åtta JA, sju NEJ.
Med åtta JA och sju NEJ finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslaget till revidering av modellen för strukturtillägg
godkänns.

Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson samtliga (M) - Tobias Hammarberg och Pia Lublin - båda
(FP) - och Marie Litholm (KD) reserverar sig mot
beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Michael Fridebäck (M) yrkar med instämmande av Marie
Litholm (KD) och Sven Gustafsson (M) bifall till ett
gemensamt eget förslag från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna (bilaga) bestående av punkterna 1-4, varav
den första är identisk med kommunstyrelsen förslag.
Anders Nordlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag samt till punkt 3 i förslaget från Moderaterna,
Folkpartiet och Kristdemokraterna.
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Johan Svensk (MP) yrkar med instämmande av Nafi Cilgin
(V) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Olevik Dunder (FP) yrkar bifall till punkterna 1, 3 och
4 i förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna.
Kommunfullmäktige behandlar beslutspunkterna var och en
för sig.
Beslutspunkt 1 (kommunstyrelsens förslag)
Ett förslag föreligger: kommunstyrelsens
Ordföranden konstaterar att endast ett förslag föreligger och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslutspunkt 2 (förslag från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna)
Två förslag föreligger: avslag samt bifall
Ordföranden ställer avslag mot bifall och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget från
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Beslutspunkt 3 (förslag från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna)
Två förslag föreligger: avslag samt bifall
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Ordföranden ställer avslag mot bifall och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget från
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Beslutspunkt 4 (förslag från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna)
Två förslag föreligger: avslag samt bifall
Ordföranden ställer avslag mot bifall och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget från
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp
och godkänns: ”Den som vill avslå förslaget från Moderaterna,
Folkpartiet och Kristdemokraterna röstar ja, den det ej vill
röstar nej. Vinner nej beslutar fullmäktige att bifalla förslaget
från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.”
Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet av
omröstningen är 30 ja-röster mot 31 nej-röster.
(Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget från
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Förslaget till revidering av modellen för strukturtillägg
godkänns.
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2.

Punkt 2 i förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna avslås.

3.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdras att
återkomma med en analys kring hur alla Haninges
ungdomar i behov av introduktionsprogram, som så
önskar, garanteras plats i egen verksamhet samt eventuella
ekonomiska konsekvenser av beslutet.

4.

Samtidigt upphävs delen av kommunfullmäktiges beslut
från 2014-12-08, § 237, att introduktionsprogram ska
undantas från överenskommelsen.

Reservationer

Meeri Wasberg, Sepideh Erfani, Göran Svensson, Åsa
Westlund, Anders Nordlund, Maria Fägersten, Mikko
Svensson, Annett Haaf, Göran Eriksson, Yosefin Janabi,
Joakim Spångberg, Ann-Christine Erlandsson, Tomas Jensen,
Margareta Bernhardsson, Christer Erlandsson, Latifa Larbi,
Esa Kalasniemi, Linda Wilén, Ove Schramm och Kenneth
Forsberg – samtliga (S) - Mehmet Coksürer, Johan Svensk
och Sahir Drammeh – samtliga (MP) - Nafi Cilgin, Tove
Ovsiannikov och Samuel Skånberg – samtliga (V) - Petri
Salonen och Ulla-Britt Öhman – båda (C) – samt Sanna Tefke
och Ruben Derkert Rosenberg – båda (RS) – reserverar sig
mot beslutet avseende punkt 4.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet: Kommunförbundet Stockholms län,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
För kännedom: ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2015/26

§ 159 Motion från Henrik Svensson (SD) om
patrullerande ordningsvakter i området kring
Handenterminalen och Haninge centrum
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

I en motion från Henrik Svensson (SD) föreslås att
kommunen ska se till att två patrullerande ordningsvakter rör
sig i området kring Handenterminalen och Haninge centrum
från fredag kl. 21.00 till lördag kl. 05.00 och under samma tid
lördag kväll till söndag morgon för att öka tryggheten för
kommuninvånarna och andra människor som vistas i detta
område.
Haninge kommun har genomfört trygghetsmätningar 2011
och 2014. Resultaten visar att invånarna upplever en ökad
trygghet. Mätningen, på en skala mellan 0 – 6 där så låga
värden som möjligt är bra, från 2011 visade på ett
kommungemensamt index på 2,41 vilket sänktes kraftigt 2014
till 2,06. Går vi närmare in på resultaten i Handen ser vi även
där att tryggheten ökar, från index 2,97 2011 till 2,38 2014.
Polisens statistik 2010 – 2014 i nämnda områden över de
brottskategorier som framgår av motionen visar inte på en
kraftig ökning, snarare mer en jämn nivå till något lägre där
brotten skiftar i antal över tid.
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I alla kommundelar där Handenterminalen och Haninge
centrum är en del av dessa sker utöver polisens arbete
trygghetsskapande åtgärder genom följande aktörer:
SL har ronderande ordningsvakter i sina anläggningar
(tågstationer och kring busstrafiken). SL har även en
trygghetscentral som vakar över tryggheten och säkerheten i
realtid med hjälp av kameror.
Centrumägarna och krogarna har ordningsvakter för
tryggheten kring kunder, butiker och gäster i respektive
närområde under sina verksamhetstider.
Haninge kommun använder sig av ett bevakningsbolag som
har både uppsökande och ronderande väktararbete avtalat.
Arbetet innefattar tillsyner och insatser styrt av bl a
skadegörelse, rörelsemönster hos ungdomar och andra
grupperingar.
Socialförvaltningens uppsökarteam rör sig runt om i
kommunen där ungdomar befinner sig.
Underlag för beslut

Polisens statistik 2010 – 2014, daterad 2015-04-23
Trygghetsmätning 2014, daterad 2014-11-19
Överläggningar i kommunstyrelsen

Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och
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finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KS 2015/31

§ 160 Motion från Henrik Svensson (SD) om en
bättre trafiklösning i Tungelsta centrum
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Motionären vill att kommunen ska utreda
trafiksäkerhetssituationen i Tungelsta centrum, för att se om
det är den bästa lösningen att bygga ett övergångställe vid
Allévägen 7B från Coop till Sassagrillen eller att någon annan
trafiklösning kan göras för att öka tryggheten för
kommuninvånarna och besökare.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, som
har ställt sig bakom stadsbyggnadsförvaltningen synpunkter i
ärendet. Stadsbyggnadsförvaltningen har påtalat att Allévägen
kommer inom ramen för projektet utbyggnad av dubbelspår
mellan Tungelsta och Hemfosa påbörjas en ombyggnad inom
en snar framtid. Bland de åtgärder som är på gång för
Allévägen är utbyggnad av en mindre bussterminal,
infartsparkering, gång- och cykelbana utmed västra sidan,
breddning av körbana på delsträcka. I samband med
projektering för detta har förvaltningen föreslagit att ett
övergångsställe ska anläggas på Allévägen direkt norr om
korsningen med Södertäljevägen. Ett antal önskemål om
övergångsställe på denna plats har framfört till förvaltningen
under senare år. Ytterligare övergångsställe planeras norr om
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korsningen med Rosvägen i samband med
ombyggnadsåtgärderna på Allévägen.
Stadsbyggnadsförvaltningen finner inget skäl i nuläget
genomföra en utredning om trafiksäkerhetssituationen i
Tungelsta centrum med tanke på de stora förändringar som är
på gång vad gäller Allévägen och stationsområdet.
Vad gäller motionens förslag om att anlägga ett
övergångsställe på Allévägen mellan Coop och
Sassagrillen/bilparkeringen anser förvaltningen att det inte
ska realiseras. Övergångsställen ska tillkomma med stor
restriktivitet och endast bli aktuellt vid platser med påtagliga
gåendeströmmar, vilket inte är förhållandet vid denna plats.
Underlag för beslut

- Motion från Henrik Svensson (SD) om en bättre
trafiklösning i Tungelsta, 2015-01-25
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-04-22
Överläggningar i kommunstyrelsen

Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut.
Ordföranden ställer de båda 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.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 2015/5

§ 161 Befrielse från uppdrag
Följande avsägelse har inkommit till kansliet:
Anne-Catrin Eneroth (V), ledamot i kommunfullmäktige och
ersättare i valberedningen
Förslag till beslut

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer om ny sammanräkning
efter Anne-Catrin Eneroth
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer om ny sammanräkning
efter Anne-Catrin Eneroth
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras:
Akt
För verkställighet:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund)
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Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De entledigade
Berörda gruppledare
Berörda organ
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Dnr KS 2015/5

§ 162 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
God man enligt fastighetsbildningslagen** för ( ) t o m 201812-31
Bordläggning ( )
**Den förtroendevalde behöver ha kunskap i jordbruks- och

skogsbruksfrågor.
Förslag till beslut

1.

Enligt valberedningens förslag.

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Nedanstående val bordläggs.
God man enligt fastighetsbildningslagen för t o m 201812-31

__________
Expedieras:
Akt
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Dnr KS 2015/5

§ 163 Val till vissa uppdrag
Ersättare i valberedningen efter Anne-Catrin Eneroth (V) t o
m 2018-10-14.
Bordläggning (V)
Förslag till beslut

1.

Enligt valberedningens förslag.

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Nedanstående val bordläggs.
Ersättare i valberedningen efter Anne-Catrin Eneroth
(V) t o m 2018-10-14.

__________
Expedieras:
Akt
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§ 164 Framställan av interpellationer och frågor
KS 2015/275
Interpellation från Sara Sixten (M) om avvecklingen av
avdelningar på förskolan Fasanen.
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid
nästa sammanträde av grund- och förskolenämndens
ordförande Maria Fägersten (S).
Kommunfullmäktiges beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid
nästa sammanträde av grund- och förskolenämndens
ordförande Maria Fägersten (S).
__________
Expedieras:
Akt
För kännedom:
Politiska sekreterare
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§ 165 Anmälan av motioner
KS 2015/248
Motion från Mattias Bernhardsson (RS) om åtgärder för att
motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
__________
KS 2015/257
Motion från Tobias Hammarberg (FP) och Pia Lublin (FP)
om kostnadsfri kultur i Haninge för veteraner
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
__________
KS 2015/266
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Motion från Henrik Svensson (SD) om att öka tryggheten för
Haningeborna
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
__________

KS 2015/267
Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av
kommunens verksamheter - fastigheter
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
__________
KS 2015/268

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

101 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av
kommunens verksamheter - transporter och logistik
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
__________
KS 2015/269
Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av
kommunens verksamheter - de nyanlända och flyktingarna
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
__________
KS 2015/270
Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av
kommunens verksamheter - IT

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

102 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
__________
KS 2015/271
Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av
kommunens verksamheter - SFI
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
__________
KS 2015/272
Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av
kommunens verksamheter - förskolan
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

103 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
__________
KS 2015/273
Motion från Henrik Svensson (SD) om att förbättra
skolelevernas inlärning och resultat
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
__________
KS 2015/274
Motion från Alexandra Anstrell (M) om att förbättra
socialsekreterares arbetssituation och att öka attraktiviteten
som arbetsgivare
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

104 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för

beredning.
__________
Expedieras:
Akter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

105 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

§ 166 Anmälan av medborgarförslag
KS 2015/232
Medborgarförslag om förbättrad ingång till Hagaskolan från
Skansvägen
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden
för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden
för beslut.
__________
KS 2015/233
Medborgarförslag om utegym i närheten av Hanveden
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
__________
KS 2015/236

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

106 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Medborgarförslag om att förbättra Torfastledens nya gångoch cykelbana
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden
för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
__________
KS 2015/238
Medborgarförslag om att införa redovisning av arbetstid för
kommunens personal
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
__________
KS 2015/239
Medborgarförslag om att skapa en ”wall of fame” i Torvalla
simhall

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

107 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
__________
KS 2015/240
Medborgarförslag om fler bänkar vid parkvägar och allmänna
platser
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas
till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
__________
KS 2015/253
Medborgarförslag om trafikmiljön i Vendelsö
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas
till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

108 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
__________
KS 2015/261
Medborgarförslag om att införa en telefonväxel/svarsgrupp
som kan svara på enklare frågor
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
__________
KS 2015/262
Medborgarförslag om stadsplaneändring Dalarövägen 33
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

109 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Expedieras:
Akter

För kännedom:
Förslagsställarna
Berörda nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

110 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Dnr KS 2015/221

§ 167 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD)
om att underlätta för ungdomar att få bostad
Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar
svar.
Förslag till beslut

1.

Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Ärendet bordläggs.

__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

111 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

§ 168 Meddelanden
Sammanfattning

Om inget annat anges finns meddelandena hos
kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-04-22; § 49
Medborgarförslag: Belysning av väg/område i
Tungelsta/Krigslida
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-04-22; § 50
Medborgarförslag: Lampor vid busstationer
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-04-22; § 51
Medborgarförslag: Gatubelysning på gångvägen mellan
Ramsdalsvägen och Svartskogsvägen (vid Tyrestavägen)
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-04-22; § 52
Medborgarförslag: Sätt upp lampor längs gångvägen som går
nedanför Brandbergens nedersta industriområde (där
Skanska, Audi och Bilia ligger)
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-04-22; § 53
Medborgarförslag: Flera fungerande gatlampor i
Järnåldersringens område
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-04-22; § 54
Medborgarförslag: Trafikljus eller annan åtgärd som ökar
säkerheten för gående som korsar Tungelstavägen vid
Mulstavägen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

112 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Skrivelse från Länsstyrelsen med rapport daterad 2015-05-11:
Inspektion hos Södertörns överförmyndarnämnd den 5
februari 2015
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-05-20; § 7
Medborgarförslag: Bygg ett utomhusgym alternativt en
hinderbana vid Rudan
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-05-20; § 8
Medborgarförslag: Bygg utegym anpassade för träning med
kroppens egen vikt som motvikt
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-05-20; § 9
Medborgarförslag: Bygg utegym vid Eskilsparken och vid
Rudan
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-05-20; § 10
Medborgarförslag: Bygg utegym i kommunen
Protokollsutdrag äldrenämnden 2015-05-21; § 72
Rapportering enligt socialtjänstlagen
Protokollsutdrag socialnämnden 2015-05-26; § 89
Information om kvartalsrapport till Inspektionen för vård och
omsorg för första kvartalet 2015
Förslag till beslut

1.

Meddelandena läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Meddelandena läggs till handlingarna.

__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

113 (113)

Sammanträdesdatum

2015-06-08

Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska ledamöter,
ersättare och tjänstemän en skön sommar.
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande önskar ordföranden
en skön sommar.
__________
Expediering:
Akter

Justerare

Utdragsbestyrkande

