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113 Tillkännagivande
Tillkännagivandet är anslaget på kommunens anslagstavla 202009-03 och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt
kommunfullmäktiges beslut.
Förslag till beslut

1. Sammanträdet är tillkännagett i laga ordning.
__________
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114 Justering
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Ulla-Britt Öhman
(C) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2020-09-23.
__________
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115 Ledamöternas frågestund
Frågestunden pågår i 45 minuter. Frågor anmäls i förväg till
respektive gruppledare, som sedan lämnar en lista till
kommunstyrelsens kansli med namn på den som ska ställa frågan
och till vem frågan ska ställas. Listan ska vara kansliet tillhanda
senast kl. 12:00 på arbetsdagen före sammanträdet.
__________
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Dnr KS 2019/295

116 Svar på motion från Sara Sixten (M) och Sedat
Dogru (M) om reducerat eller indraget
studiebidrag till en följd av ogiltig skolfrånvaro
ska inte kompenseras av höjt försörjningsstöd,
bordlagt ärende
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-0414.
Sammanfattning

Sara Sixten (M) och Sedat Dogru (M) har lämnat in en motion där
de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
- Vid beräkning av inkomst för bedömning av rätten till bistånd,
ska studiebidraget räknas utifrån berättigad nivå, inte faktiskt
utbetalning. Reducerat eller indraget studiebidrag till följd av
ogiltig frånvaro ska inte kompenseras av höjt försörjningsstöd.
- Att lämplig insats ska tillhandahållas för att berörd ungdom ska
kunna uppfylla närvarokravet i skolan.
Motionen har remitterats till socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Socialnämnden hänvisar i sitt yttrande
2019-09-17, § 113, till gällande lagstiftning om
försörjningsskyldighet och rättspraxis som gör gällande att
studiebidraget ska tas med i beräkningen så länge det rör sig om en
faktisk inkomst. Ett reducerat eller indraget studiebidrag är ingen
faktisk inkomst och orsaken till det minskade eller indragna
studiestödet har inte orsakats av den som ansöker om ekonomiskt
bistånd och ska därför inte påverka beräkningen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beskriver i sitt yttrande
2019-10-22, § 85, vad som gäller enligt skollag,
gymnasieförordning samt CSNs regler.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas
yttranden och föreslår mot bakgrund av dessa att motionen avslås.
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Underlag för beslut

- Motionen
- Socialnämndens yttrande 2019-09-17, § 113 inklusive
tjänsteskrivelse
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2019-10-22,
§ 85
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin
och Sara Sixten - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) bifall till motionen.
Samuel Skånberg (V) yrkar att motionen avslås i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas och
Sverigedemokraternas yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin
och Sara Sixten - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: SN, GVN, motionärerna
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Dnr KS 2020/99

117 Svar på interpellation från Sedat Dogru (M) om
kartläggning av hedersrelaterat våld, bordlagt
ärende
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-0414.
Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
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Dnr KS 2020/102

118 Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V)
om planerna för bristyrkesutbildning och SFI,
bordlagt ärende
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-0414.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Maria
Fägersten (S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
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Dnr KS 2020/83

119 Tillfällig hantering av e-förslag
Sammanfattning

Hösten år 2018 inkom ett medborgarförslag om att kommunen bör
publicera allmänhetens förslag på kommunens hemsida och låta
allmänheten rösta på dessa. Förslagsställaren refererar till
Tyresöinitiativet i Tyresö kommun som ett exempel på liknande
arbetssätt och menar att processen blir mer transparant för
invånarna.
Med anledning av förslaget beslutade kommunstyrelsen 2019-0826 § 146 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över
hur detta kan genomföras samt lämplig reglering.
Metoden att publicera förslag från allmänheten på kommunens
hemsida och låta medborgarna rösta kallas för e-förslag eller epetition och har funnits tillgänglig i Haninge kommun sedan år
2012 (KF 2012-10-15 § 155).
Parallellt med e-förslag har Haninge även medborgarförslag. Ett
medborgarförslag får väckas av en person folkbokförd i Haninge.
Förvaltningens synpunkter

Kommunens nuvarande avtal för e-förslagsportal löper ut 2020-0930. Därför föreslås aktiva e-förslag som inkommit innan dess
ombildas till medborgarförslag. Detta påverkar inte
förslagsställaren utan dennes förslag kommer behandlas av aktuell
nämnd, oavsett antal röster. Efter avtalet löpt ut och innan nytt
systemavtal tecknats föreslås att medborgarförslag är den
tillgängliga metoden för medborgardialog.
Att permanent ha två parallella system bedömer förvaltningen som
ineffektivt och otydligt och föreslår att vad som i nuläget betecknas
som e-förslag senare döps om och får beteckningen
Haningeförslag.
För att förankra regler gällande Haningeförslag föreslås beslut om
dessa fattas i kommunfullmäktige i ett separat ärende under år
2020. Detta för att Haningeförslag ska kunna träda i kraft i början
av 2021.
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Underlag för beslut

- Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-15 § 155
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Vänsterpartiet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen medger att Vänsterpartiet lämnar ett särskilt
yttrande (bilaga).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Nuvarande systemlösning för e-förslag avvecklas från och med
2020-09-30.
2. E-förslag som inkommit före 2020-09-30 ombildas till
medborgarförslag och hanteras enligt ordinarie rutin för
medborgarförslag.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kansliet KSF
För kännedom: Samtliga nämnder
Kommunikationsenheten KSF
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Dnr KS 2019/480

120 VA-plan 2020
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har 2020-05-20, § 59, föreslagit att
kommunfullmäktige antar VA-plan 2020 för Haninge kommun.
VA-plan 2020 är ett verktyg för hållbar planering av VAförsörjningen i hela kommunen. För att klara av att leverera
långsiktigt hållbara vattentjänster krävs ett nära samarbete mellan
VA- huvudmannen och kommunens övriga förvaltningar. På
samma sätt är samarbetet med VA-huvudmannen viktigt för att
andra förvaltningar ska kunna fullgöra sina uppdrag.
En VA-plan behövs också för att kommunen ska kunna hantera
ansvaret enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster. Enligt
paragrafen ska kommunen ordna VA-försörjningen om det finns
behov av miljö- eller hälsoskäl i ett område med 20-30 fastigheter
eller fler.
Till grund för Haninges VA-plan 2020 finns en VA-översikt som
beskriver hur VA-försörjningen fungerar idag och vilka
förändringsbehov som finns och en VA-policy som anger vilka
vägval och principiella ställningstaganden som gjorts.
Stadsbyggnadsnämnden har inhämtat synpunkter från myndigheter,
föreningar med flera under remissperioden 2019-10-03 – 2019-1112. Sammanlagt 16 skriftliga yttranden inkom, vilka har arbetats in
i förslaget till VA-plan.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av
stadsbyggnadsnämndens förslag och föreslår att VA-plan 2020 för
Haninge kommun antas.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-20, § 59
- Förslag VA-plan 2020 för Haninge kommun
- VA-policy
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. VA-plan 2020 för Haninge kommun antas och gäller från och
med 2020-10-01. Nu gällande VA-plan upphör därmed att
gälla.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: SBN, SMOHF
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Dnr KS 2020/297

121 Idrottspolitiskt program 2020–2025 för
antagande
Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden har tagit fram förslag till nytt
idrottspolitiskt program och har 2020-06-17, § 58, föreslagit att
kommunfullmäktige antar programmet.
Arbetet med att ta fram det idrottspolitiska programmet 2020-2025
har letts av en politisk styrgrupp. Programmet är ett övergripande
strategiskt styrdokument som beskriver Haninge kommuns
gemensamma riktning i frågor som gäller idrott, motion och
rörelse. Efter remiss till bland annat kommunala förvaltningar,
bolag och råd samt idrotts- och friluftsföreningar har flera
synpunkter arbetats in i förslaget. En referensgrupp har gjort
ytterligare tillägg i det slutgiltiga förslaget till idrottspolitiskt
program.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av idrotts- och
fritidsnämndens förslag och föreslår att kommunfullmäktige antar
det idrottspolitiska programmet 2020-2025.
Underlag för beslut

- Idrotts- och fritidsnämndens beslut 2020-06-17, § 58, inklusive
tjänsteskrivelse
- Förslag till idrottspolitiskt program 2020-2025
- Redogörelse för remissförfarande
- Redogörelse synpunkter från referensgrupp
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Vänsterpartiet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att
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kommunstyrelsen medger att Vänsterpartiet lämnar ett särskilt
yttrande (bilaga).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Idrottspolitiskt program 2020-2025 antas och gäller från och
med 2020-10-01.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: IFN
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Dnr KS 2020/253

122 Redovisning av lokalt partistöd för år 2019
Sammanfattning

Enligt kommunallagens och kommunens regler om partistöd måste
de partier som får stöd redovisa att stödet använts för sitt ändamål,
det vill säga att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin. Redovisningen ska ske per kalenderår och vara
inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet
lämnats.
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad
men av propositionen (2013/14:5 s 78-79) framgår följande:
- Den ska vara utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande
bild av hur partiet har använt stödet. Det räcker inte med bara ett
uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
- Den bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som
har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats
från tidigare år. Detta gäller dock ej partistöd som sparats från tid
före innevarande mandatperiod.
- Den bör visa i vilken mån överföringar har gjorts till delar av
partiorganisationen utanför kommunen och vilka motprestationer
som i så fall har erhållits.
Bestämmelserna i kommunallagen syftar inte till att kommunen ska
göra en kvalitetsgranskning av inkomna redovisningar. Det är i
stället respektive parti som själv utser en granskare. Granskaren ska
årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Genom att partiernas redovisningar av partistöd inkommer till
kommunen blir de allmänna handlingar och därmed blir det
transparent för medborgare och andra hur respektive parti har
använt sitt partistöd.
Fullmäktige måste årligen fatta särskilt beslut om utbetalning av
partistödet. Utbetalning sker enligt fördelningsprinciper som
framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala regler om
partistöd som antagits av fullmäktige. Av dessa regler framgår att
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stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en
redovisning respektive en granskningsrapport.
De partipolitiska ungdomsförbunden som har sitt säte i Haninge
och vars moderpartier är representerade i fullmäktige erhåller
årligen grundstöd, ett så kallat informationsbidrag, med ett halvt
prisbasbelopp. Rörligt stöd utgår årligen med 10 procent av
moderpartiets rörliga stöd.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-14, § 67, att även
redovisning av informationsbidrag som betalats ut till partiernas
ungdomsförbund ska ingå i redovisningen av partistöd.
Förvaltningens synpunkter

Samtliga partier har före den 30 juni 2020 lämnat in en redovisning
av partistöd samt en granskningsrapport avseende år 2019.
Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har aktiva
ungdomsförbund och har därmed även lämnat in en
verksamhetsberättelse som redogör för utbetalt informationsbidrag.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att dessa redovisningar
läggs till handlingarna samt att partistöd för år 2021 ska utbetalas
till samtliga partier som är representerade i fullmäktige, enligt de
fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt
tillhörande lokala regler om partistöd i Haninge kommun.
Underlag för beslut

- Regler för kommunalt partistöd i Haninge kommun,
https://www.haninge.se/contentassets/3c8904aca76d431fa9cb48c3
d9bea0d6/styrdokument-regler-for-partistod-ochinformationsbidrag.pdf
- Redovisning av partistöd 2019, Socialdemokraterna
- Verksamhetsberättelse för informationsbidrag 2019, Sveriges
socialdemokratiska ungdomsförbund i Haninge
- Redovisning av partistöd 2019, Moderaterna
- Verksamhetsberättelse för informationsbidrag 2019, Moderata
ungdomsförbundet i Haninge
- Redovisning av partistöd 2019, Sverigedemokraterna
- Redovisning av partistöd 2019, Vänsterpartiet
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- Redovisning av partistöd 2019, Liberalerna
- Verksamhetsberättelse för informationsbidrag 2019, Liberala
ungdomsförbundet Tyresö Haninge
- Redovisning av partistöd 2019, Centerpartiet
- Redovisning av partistöd 2019, Miljöpartiet
- Redovisning av partistöd 2019, Kristdemokraterna
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Partiernas redovisningar av partistöd läggs till handlingarna.
2. Partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är
representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som
framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala regler om
partistöd i Haninge kommun.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Partierna i kommunfullmäktige (genom den
kontakt-person som angetts i respektive partis redovisning)
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Dnr KS-MEX 2020/113

123 Marköverlåtelseavtal fastigheten Täckeråker
1:10 Bovieran
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-26, § 264, att ge
Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Vega,
del av Täckeråker 1:10. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att
möjliggöra för bostadsbebyggelse med flerbostadshus på platsen
samt utveckla bättre gång- och cykelstråk längs Vardövägen.
Flera mindre justeringar av planförslaget har genomförts under
arbetets gång.
Parallellt med detaljplanearbetet har kommunstyrelseförvaltningen
förhandlat med Bovieran AB om ett Marköverlåtelseavtal som
reglerar genomförandet av detaljplanen. Avtalet innebär att
Bovieran AB förvärvar mark av kommunen.
Ett planförslag har godkänts i stadsbyggnadsnämnden 2020-04-01,
§ 27.
Förvaltningens synpunkter

Det är nödvändigt att marköverlåtelseavtalet blir godkänt innan
detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att marköverlåtelseavtal,
undertecknat av fastighetsägaren, ska godkännas.
Underlag för beslut

- Marköverlåtelseavtal inom del av Täckeråker 1:10, inklusive
bilagor
Överläggningar i kommunstyrelsen

Tobias Hammarberg (L) yrkar att kommunalrådsberedningens
förslag avslås.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag (bilaga)
innebärande att ärendet återremitteras.
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
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Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag, avslagsyrkandet från
Liberalerna samt det egna förslaget från Vänsterpartiet innebärande
att ärendet återremitteras.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden ställer därefter kommunalrådsberedningens förslag
mot avslagsyrkandet från Liberalerna och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Marköverlåtelseavtal inom del av Täckeråker 1:10 inklusive
bilagor godkänns.
Reservationer

Tobias Hammarberg (L) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: MEX
För kännedom:
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Dnr KS 2020/199

124 Detaljplan för Täckeråker 1:10 Bovieran, inför
antagande
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-26, § 264, att ge
Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Vega
del av Täckeråker 1:10. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att
möjliggöra för bostadsbebyggelse med flerbostadshus på platsen
samt utveckla bättre gång- och cykelstråk längs Vardövägen.
Flera mindre justeringar av planförslaget har genomförts under
arbetets gång.
Detaljplanen har godkänts av stadsbyggnadsnämnden 2020-04-01,
§ 27, och är nu färdig för antagande av kommunfullmäktige.
Förvaltningens synpunkter

Ett marköverlåtelseavtal som är villkorat av att detaljplanen antas
finns undertecknat av Bovieran AB.
Då stadsbyggnadsnämnden 2020-04-01, § 27, godkände
detaljplanen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att den antas.
Underlag för beslut

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-04-01, § 27
- Plankarta med planbestämmelser, antagandehandling 2020-03-09
- Planbeskrivning, antagandehandling 2020-03-09
- Behovsbedömning, antagandehandling 2019-10-09
- Granskningsutlåtande (nr 1) 2019-12-05
- Granskningsutlåtande (nr 2) 2020-02-27
- Dagvattenutredning inom fastighet Täckeråker 1:10 i Vega,
Haninge kommun. Geosigma 2019-05-28.
- Geotekniskt utlåtande inför markarbeten, Täckeråker 1:10, Vega.
Geoveta 2018-11-29
- Solstudie för Täckeråker 1:10, vår/sommar/höst/vinter, Liljewall
arkitekter 2019-06-13
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Moderaterna.
Tobias Hammarberg (L) yrkar att kommunalrådsberedningens
förslag avslås.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag (bilaga)
innebärande att ärendet återremitteras.
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag, avslagsyrkandet från
Liberalerna samt det egna förslaget från Vänsterpartiet innebärande
att ärendet återremitteras.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden ställer därefter kommunalrådsberedningens förslag
mot avslagsyrkandet från Liberalerna och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen medger att Moderaterna lämnar ett särskilt
yttrande (bilaga).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Detaljplan för Vega del av Täckeråker 1:10, antas.
Reservationer

Tobias Hammarberg (L) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
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För kännedom:
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Dnr KS 2019/468

125 Svar på motion från William Friström (V) om
öppna väggar
Sammanfattning

William Friström (V) yrkar i en motion att kommunen bör
uppmuntra gatukonst och öppna upp offentliga ytor för fritt
skapande i form av “Öppna väggar”, vertikala ytor där folk får
måla fritt i det offentliga rummet. I motionen föreslås:
- att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda för var
vi kan ha dessa ”öppna väggar”. Detta bör undersökas på befintliga
platser såväl som på planerade nybyggen.
- att väggarna i fråga därefter blir lagliga att måla på. Att de blir så
kallade “öppna väggar”.
Motionen har remitterats till kultur- och demokratinämnden som i
sitt yttrande anger att det inte bedöms finnas några möjligheter att
uppföra lagliga väggar på olika platser i kommunen med allt vad
det innebär. Fysisk plats, utformning av den specifika platsen och
väggen, tillstånd och regler hur väggen ska användas samt säkerhet
och avfallshantering av sprayflaskor är frågor som måste beaktas.
Nämnden anser utöver detta att frågan om gatukonst är intressant
och hänvisar bland annat till det kulturpolitiska programmet, hur
kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med beställning av offentlig
konst och de tunnelprojekt som har utförts inom ramen för
konstnärlig gestaltning i Haninge kommun.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av kultur- och
demokratinämndens yttrande och föreslår att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
- Kultur- och demokratinämndens yttrande 2020-02-11, § 15
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: KOFN, motionären
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Dnr KS 2019/476

126 Svar på motion från Alexandra Anstrell (M) och
Sara Sixten (M) om att införa gemensamma
ordningsregler för Haninges skolor
Sammanfattning

Alexandra Anstrell (M) och Sara Sixten (M) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
utbildningsförvaltningen att arbeta fram gemensamma
ordningsregler för Haninges kommunala skolor i samarbete med
representanter från elever; föräldrar, lärare och rektorer.
I en snarlik motion från motionärerna beslutade KF 2017-12-11,
§ 352, att anse motionen besvarad. Anledningen till att frågan nu
återaktualiseras är att motionärerna anser att kommunen inte
vidtagit tillräckliga åtgärder för att se till att ordningsregler finns på
varje skola och hur dessa kommuniceras med elever, personal och
vårdnadshavare.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Nämnderna beskriver
hur de arbetar med trygghetsfrågor i olika former, exempelvis med
utgångspunkt i fullmäktigeuppdraget ”Åtgärder för ökad trygghet i
och utanför skolan” där insatser påbörjats med bland annat
installation av kameror. Kultur- och fritidsförvaltningen har anställt
fyra fältassistenter, en funktion som i första hand styrts till skolor
med högstadium såväl i förebyggande syfte som för att stötta skolor
där incidenter förekommit.
Nämnderna skriver också att utbildningsförvaltningen har ett väl
utvecklat arbete för att åtgärda och genomföra förebyggande
insatser för att skapa trygghet i Haninges kommunala skolor.
Eleverna har i Haninge skolenkät, Elevhälsoenkäten och
Gymnasieantagningens elevenkät svarat att de upplever tryggheten
i skolorna som hög, i grundskolan ligger nivån mellan 82 procent
och 90 procent och i gymnasieskolan är nivån mellan 84 och 95
procent.
Nämnderna hänvisar också till att det inte finns utrymme för
gemensamma ordningsregler för alla skolor då Skollagen
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(2010:800), 5 kap. Trygghet och studiero 5§ Ordningsregler anger
att ”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas
under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.
Rektorn beslutar om ordningsregler.”
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas
yttranden och föreslår att motionen anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motionen
- Grund- och förskolenämndens yttrande 2020-02-05, § 9
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2020-02-04,
§5
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11, § 101
- Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-11, § 352
Överläggningar i kommunstyrelsen

Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Michael Fridebäck och Alexandra Anstrell - båda (M) och
Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: motionärerna, GFN och GVN
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Dnr KS 2019/418

127 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
avseende att namngivning av skolbyggnad till
Olle Flodby skolan
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) yrkar i en motion att Haninge kommun
ska uppkalla en skola till Olle Flodby-skolan. Motionären beskriver
att Olle Flodby var en känd Haningeprofil som tidigare arbetat som
skoldirektör och varit engagerad i skolfrågor. Olle Flodby har
skrivit flera böcker om Haninges historia.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
I sina remissvar redogör nämnderna för innehållet i kommunens
policy vid namn- och adressnummergivning. Av policyn framgår
att det finns viktiga principer när det gäller namngivning med
personnamn som ska tillämpas.
Mot bakgrund av policyn anser grund- och förskolenämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att det är lämpligt att låta
tiden hinna ge perspektiv på personen och personens gärningar.
Därmed anses det i dagsläget inte aktuellt att namnge en
skolbyggnad till Olle Flodby-skolan.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att anföra,
utöver vad som framgår av grund- och förskolenämndens samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens behandling av ärendet.
Förvaltningen konstaterar att det finns en praxis för processen kring
namngivning i Haninge kommun som inte är i linje med
motionärens förslag.
Underlag för beslut

- Motionen
- Grund- och förskolenämndens beslut 2020-02-05 § 7
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2020-02-04 § 6
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
Grund- och förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS 2019/498

128 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
om integrationsplikt för nyanlända
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) har i en motion yrkat att Haninge
kommun ska verka för införandet av integrationsplikt för nyanlända
i enlighet med Vellingemodellen. Motionären menar att tydliga
krav på integration måste ställas på dem som kommer till Sverige.
Att lära sig det svenska språket, att göra sig anställningsbar och
komma ut i egen försörjning, även att anpassa sig efter de normer
och värderingar som gäller i Sverige, är viktiga krav.
Motionen har remitterats till socialnämnden.
I sitt remissvar redogör socialnämnden för den metod som Haninge
har infört genom ESF-projektet Etableringscentrum. Arbetssättet
innebär i korthet ett tätt samarbete mellan aktörerna och individen
för att tillsammans verka för självförsörjning så snabbt som
möjligt. Utöver detta sker andra insatser inom ramen för social- och
äldreförvaltningens boenhetsverksamhet för att optimera nyanlända
personers möjligheter att få en bra etablering både
arbetsmarknadsmässigt och socialt. Projektet Etableringscentrum
ska implementeras utifrån dessa målsättningar under 2021.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillföra än
det som redogörs i remissvaret från socialnämnden. Motionen
föreslås avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
- Beslut socialnämnden 2020-02-11 § 17
- Tjänsteskrivelse 2020-01-03 – Svar på motion från Christian
Lindefjärd (SD) om integrationsplikt för nyanlända
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
Socialnämnden
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Dnr KS 2019/473

129 Svar på motion från Margareta Brunner (SD)
om att ordna en hundrastgård i Söderby
Sammanfattning

Margareta Brunner (SD) har inkommit med en motion där hon
yrkar att Haninge kommun ordnar en hundrastgård på kullen
mellan Myrmalmsringen och Söderbyleden eller på ängen mellan
kolonilotterna och gångvägen. Motionären menar att det är många
hundägare i Söderby som saknar en naturlig samlingsplats och
därför önskar en hundrastgård i samma område som de bor i.
Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden.
I sitt remissvar redogör nämnden för att det idag finns sju
hundrastgårdar i kommunen men att det, efter en stor mängd
medborgarförslag om hundrastgårdar, har beslutats om en utökning
med ytterligare sex platser. De föreslagna platserna för detta är
Vega, Gudö, Vendelsömalm, Handen (södra delen), Västerhaninge
(södra delen) och Dalarö. Målsättningen är att genomförandet ska
ske under år 2021 och 2022.
Den plats som föreslås av motionären är inte kommunal mark utan
tillhör samfälligheten intill. Därmed kommer platsen inte bli aktuell
som kommunal hundrastgård.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillföra än
det som redogörs i remissvaret från stadsbyggnadsnämnden.
Motionens yrkande föreslås avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-12 § 11
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
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yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
Stadsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 2019/413

130 Svar på motion från Sevim Celepli (V) om att
inrätta tjänsten en lokal barnombudsman i
Haninge kommun
Sammanfattning

Sveriges Riksdag fattade beslut 2018 om att inkorporera FN:s
konvention om barns rättigheter i svensk lag 1 januari 2020. I
”Motion om att inrätta tjänsten en lokal barnombudsman i Haninge
kommun” föreslår Sevim Celepli (V) kommunfullmäktige att
besluta inrätta tjänsten en lokal barnombudsman i Haninge
kommun. Motionären yrkar på beslutet med syftet att en lokal
barnombudsman ska tillse att konventionen genomsyras i
kommunens samtliga verksamheter och fungera som en företrädare
för barn och unga i Haninge kommun. Behovet av en nyinrättad
tjänst i form av en lokal barnombudsman lyfts fram för att kunna
säkerställa att barnets bästa kommer främst i de situationer och
sammanhang som berör barn. Tjänsten skulle enligt förslaget också
innebära ett centralt ansvar för kommunövergripande utbildningar
samt en granskande funktion för olika nämnders beslut. Motionären
föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att inrätta tjänsten en lokal barnombudsman i Haninge kommun.
Förvaltningens synpunkter

Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-20 i mål och budget 20162017 uppdraget till kommunstyrelsen att intensifiera
implementeringen av barnkonventionen. Kommunstyrelsen fattade
beslut 2017-03-27 om att påbörja implementeringen av
barnkonventionen i kommunens verksamheter inför att
konventionen ska bli lag. Under perioden 2017-2019 har
kommunen medverkat i UNICEF Sveriges projekt pilotmodell för
barnrättskommun som en del av ett tidigare påbörjat arbete för
implementering av FN:s konvention för barns rättigheter. Projektet
slutfördes under december 2019 och rapporten visar på en
erfarenhetsbild samt slutsatser och förslag på ett fortsatt
kommunövergripande arbete för fortsatta former för
barnrättsarbetet. Ett förslag på en Strategi för att stärka barns

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

38 (82)

Sammanträdesdatum

2020-09-14

rättigheter i Haninge kommun är framtagen som ytterligare resultat
av projektet och ute på remiss under perioden februari – april 2020.
Under projektets gång har kommunens barnrättsarbete inventerats
och analyserats. I förslaget på Strategi för att stärka barns
rättigheter i Haninge kommun föreslås det fortsatta barnrättsarbetet
bedrivas genom en koncernövergripande samverkan med deltagare
från samtliga förvaltningar och bolag i syfte att gemensamt
fortsätta utveckla former för analys, tillämpning och uppföljning av
barnrättsarbetet i kommunen.
I Haninge kommun finns idag ett antal etablerade strukturer, på en
kommunövergripande nivå, för att lyssna på barn och unga tex
genom medborgardialoger, speakapp och ungdomsråd. Samtliga
förvaltningar och bolag ska ha med i sina fortsatta arbeten hur
strukturer för att lyssna på barn fortsättningsvis bör vara. Arbetet
förväntas fortsätta utvecklas genom kommunens barnrättsgrupp.
Uppföljning av barnrättsarbetet föreslås utvecklas och tas in i den
ordinarie styrningen för kommunens verksamheter.
Sedan flera år tillbaka har Haninge kommun varit aktiv deltagare i
ett regionalt nätverk för barn och ungas rättigheter samt ett
nationellt partnerskap för barnets rättigheter i praktiken. Genom
båda dessa har kommunen medverkat i olika utbildningsinsatser för
olika yrkesgrupper för implementering av konventionen för barns
rättigheter. Vidare har barnrättsgruppen i projektet under 2019 tagit
fram ett utbildningsmaterial vilket KDLG har beslutat 20109-0903/10 att samtlig personal i kommunen ska ta del av. På
kommunens hemsida finns information om barnkonventionen,
länkar till andra aktörer som arbetar med området och länk till
kommunens egna utbildning om barnkonventionen. Fler
utbildningsinsatser och informationsseminarier är planerade för
förtroendevalda, KDLG samt riktat till föreningar och
organisationer. Extern information har lagts upp på
www.haninge.se och under Haningedagen 14 september 2019
arrangerade kommunen flera aktiviteter kring barnkonventionen.
UNICEF Sverige delade även ut utmärkelsen ”Barnrättskommun”
till Haninge kommun.
Mot bakgrund av ovanstående så bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att motionärens skäl till inrättande av
en tjänst som barnombudsman tillgodoses genom det arbete som
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utvecklats genom projektet intensifiering av implementering av
barnkonventionen. Motionen föreslås därför avslås.
Underlag för beslut

- Motion från Sevim Celepli (V) ”Inrätta tjänsten en lokal
barnombudsman i Haninge kommun”, 2019-09-05
- Slutrapport Implementering av barnkonventionen, 2019-12-13
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären
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Dnr KS 2019/387

131 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om
inför vegonorm i Haninge
Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) föreslår i rubricerad motion att
kommunfullmäktige beslutar
- att Haninge kommun inför vegonorm genom att erbjuda en
växtbaserad rätt som huvudalternativ
- att om en rätt med animaliska råvaror ska serveras bör den stå
som ett alternativ
- att detta ska gälla i kommunens alla serveringar – allt från
förskola till äldreboenden, samt såväl verksamhet i kommunal drift
som i verksamhet som drivs på uppdrag av kommunen.
Som bakgrund till förslagen framför motionären att klimatkrisen
kräver att vi måste minska utsläpp av växthusgaser från samhällets
alla olika sektorer och att en växtbaserad kost drastiskt skulle
minska utsläppen från maten. Motionären framför även att ur ett
hälsoperspektiv är en växtbaserad kost ett mycket mer hälsosamt
alternativ.
Förvaltningens synpunkter

Livsmedelsfrågan är komplex och sträcker sig över områden som
klimat, giftfri miljö, biologisk mångfald och kampen mot global
antibiotikaresistens. Det finns en stor medvetenhet kring både
miljö, klimat och hälsoaspekter kopplade till livsmedel i
kommunens måltidsverksamheter. Inom grundskola och
gymnasium serveras ett vegetariskt alternativ varje dag och inom
förskola serveras vegetariskt till de som önskar. Inom
äldreomsorgen serveras en varierad meny med både animalier och
vegetabilier, sammansatt efter de maträtter som matgästerna
önskar.
Samtliga förskolor, grundskolor och gymnasium i kommunal regi
serverar sedan drygt tio år minst en helt vegetariskt dag i veckan.
Vegetariska måltider är populärare idag än för tio år sedan vilket
resulterat i att flera kockar väljer vegetariskt fler dagar än en i
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veckan. Ibland serveras även helt växtbaserade vegetariska
måltider. Köttkonsumtionen minskar därför stadigt år för år och
den växtbaserade konsumtionen ökar lika stadigt.
Första och andra attsatsen i motionen, att Haninge kommun inför
vegonorm genom att erbjuda en växtbaserad rätt som
huvudalternativ och att om en rätt med animaliska råvaror ska
serveras bör den stå som ett alternativ, anser
kommunstyrelseförvaltningen är upp till varje menyplanerande
kock att besluta om. Haninge kommun har redan tydliga
målsättningar inom livsmedelsområdet och alla kommunens
måltidsverksamheter bedriver redan ett aktivt arbete för att minska
utsläppen.
I den tredje attsatsen föreslås att första och andra attsatsen ska gälla
i kommunens alla serveringar – allt från förskola till äldreboenden,
samt såväl verksamhet i kommunal drift som i verksamhet som
drivs på uppdrag av kommunen. Förvaltningen anser att
ambitionerna och målsättningarna i kostpolicyn fungerar som ett
tillräckligt styrande dokument för det dagliga arbetet och som stöd
och planering för en kvalitetssäkrad måltidsverksamhet.
Sammanfattningsvis föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
motionens första, andra och tredje attsats avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
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Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2019/278

132 Svar på motion från Åsa Bååth (V) och Samuel
Skånberg (V) om bygg kollektivhus med billiga
hyresrätter
Sammanfattning

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
relevanta förvaltningar och kommunala bolag (som
äldreförvaltningen och Haninge Bostäder) återkomma med förslag
på hur kollektivhus med billiga hyresrätter kan utformas i enlighet
med motionen. Motionärerna pekar bland annat på
bostadssituationen för grupper med låga inkomster och att
kollektivhus i allmännyttan skulle skapa förutsättningar för ökad
integrering, bättre grannsamverkan och mer resurssnålt boende.
Motionen har remitterats till Haninge Bostäder. I sitt
remissyttrande framför bolaget att de enligt ägardirektivet ska bidra
till att det i kommunen som helhet och i kommundelarna finns
bostäder med olika upplåtelseformer. Bolaget ska bidra till en
ekologiskt och social hållbar utveckling och verksamheten ska
bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara
principer. Utifrån ägardirektiven prövar Haninge Bostäder löpande
vilka bostadsprojekt som ska genomföras och som svarar mot
marknadens behov och efterfrågan.
Haninge Bostäders uppfattning är att de kan äga ett kollektivhus,
men då krävs en seriös samarbetspartner. Det krävs en
förening/bolag, som arbetar med att förädla boendet och tar ett
ansvar för gemensamma lokaler och utemiljön. Föreningen/Bolaget
måste hantera sin egen bostadskö.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i Haninge Bostäders
bedömning av innehållet i ägardirektivet. Därför behöver
kommunfullmäktige inte fatta något ytterligare beslut utöver vad
som framgår av ägardirektivet. Motionen bör mot denna bakgrund
avslås.
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Underlag för beslut

- Motionen
- Haninge Bostäders remissyttrande, daterat 2020-03-30
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären
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Dnr KS 2019/412

133 Svar på motion från Åsa Bååth (V) och Sevim
Celepli (V) om arbetstidsförkortning inom
socialtjänst och äldreomsorg
Sammanfattning

Åsa Bååth (V) och Sevim Celepli (V) har inkommit med en motion
där de yrkar att sex timmars arbetsdag införs inom en
hemtjänstgrupp i äldreomsorgen och en enhet inom socialtjänsten.
Motionärerna menar att arbetstidsförkortning med bibehållen lön
kommer att främja hälsan och bidra till en bättre arbetsmiljö. En
utvärdering föreslås genomföras efter ett till två år och om
resultatet faller väl ut ska införandet utvidgas till fler arbetsgrupper
inom kommunen.
Motionen har remitterats till socialnämnden och äldrenämnden.
I sina remissvar redogör nämnderna att andra kommuner som infört
sex timmars arbetsdag inte kunnat utvärdera några eventuella
effekter på sjukfrånvaron då projekten inte pågått under tillräckligt
lång tid.
Nämnderna konstaterar att arbetstidsförkortning, från ett
individperspektiv, kan ha goda effekter på arbetsmiljön och bidra
till positiva hälsoeffekter. Dock skulle motionärernas förslag, med
fler arbetstillfällen, medföra stora kostnader för kommunen och
bedöms inte ekonomiskt genomförbart i ett läge där social- och
äldreförvaltningen står inför stora utmaningar med
effektiviseringsåtgärder.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att anföra,
utöver vad som framgår av socialnämndens samt äldrenämndens
behandling av ärendet. Förvaltningen konstaterar att
arbetstidsförkortning skulle innebära stora kostnader för
kommunen och att inga långsiktiga effekter på sjukfrånvaron ännu
kunnat utvärderas. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att
motionen avslås.
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Underlag för beslut

- Motionen
- Socialnämndens beslut 2020-02-11 § 13
- Äldrenämndens beslut 2020-02-13 § 15
- Tjänsteskrivelse social- och äldreförvaltningen 2019-12-17 – Svar
på motion från Åsa Bååth (V) och Sevim Celepli (V) om
arbetstidsförkortning inom socialtjänst och äldreomsorg
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, socialnämnden, äldrenämnden
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Dnr KS 2019/419

134 Svar på motion från Yvonne Forsberg (SD) om
att öka bemanningen av joursjuksköterskor
nattetid i Haninge
Sammanfattning

Yvonne Forsberg (SD) föreslår i rubricerad motion att
sjuksköterskebemanningen ökas från två till tre inom
jourverksamheten nattetid.
Motionen har remitterats till socialnämnden och äldrenämnden.
Båda nämnderna skriver i sina yttranden att det avtal som gällde
vid tidpunkten var på väg att löpa ut. Under remisstiden pågick en
upphandling inför den nya avtalsperioden och med hänvisning till
upphandlingssekretess var det inte möjligt för nämnderna att uttala
sig om tänkt bemanning.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas
yttranden. Den upphandling som nämnderna hänvisar till är nu
enligt uppgifter från social- och äldreförvaltningen avslutad. Ett
nytt avtal är på plats för att tillgodose kommunens behov av
sjuksköterskeinsatser inom social- och äldreförvaltningens
verksamhet under icke kontorstid.
En förändring jämfört med tidigare avtalsperiod är att det inte
kravställts ett bestämt antal sjuksköterskor. Enligt avtalet ska
leverantören av tjänsten samverka med kommunen för att se till så
att rätt vård ges vid rätt tillfälle. Det innebär att det vid varje
tillfälle under avtalstiden ska finnas så många legitimerade
sjuksköterskor som behövs för att kunna utföra uppdraget på ett
betryggande sätt med bibehållen patientsäkerhet.
I motionen föreslås en konstant bemanning på tre sjuksköterskor
vid jourverksamheten nattetid. Då det nya avtalet inte reglerar ett
visst antal sjuksköterskor, utan låter det vara självreglerande för att
hantera både toppar och dalar, föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
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Underlag för beslut

- Motionen
- Socialnämndens yttrande 2020-02-11, § 14 inklusive
tjänsteskrivelse
- Äldrenämndens yttrande 2020-02-13, § 16 inklusive
tjänsteskrivelse
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till tilläggsförslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ordföranden ställer först kommunalrådsberedningens förslag mot
Sverigedemokraternas yrkande om bifall till motionen och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Vänsterpartiet ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) och Samuel Skånberg (V) reserverar sig
mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: motionären, SN, ÄN
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Dnr KS 2019/293

135 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
om att utreda möjligheten att skyndsamt skaffa
permanent ersättningslokal för Jordbro kulturoch föreningshus i befintliga byggnader
Sammanfattning

I motionen från Christian Lindefjärd (SD) föreslås
kommunfullmäktige besluta att:
-Skyndsamt utreda möjligheterna att få fram permanenta
ersättningslokaler för Jordbro kultur- och föreningshus i befintliga
lokaler.
- Särskild vikt läggs vid en jämförelse av investeringskostnaden,
och eventuellt friköp av byggnad, vid ombyggnad av befintliga
lokaler i förhållande till en nybyggnation av ett nytt kultur- och
föreningshus i Jordbro
- Särskild vikt även läggs vid behovet att snabbt få fram
ersättningslokaler för det gamla Jordbro kultur- och föreningshus.
Förvaltningens synpunkter

Kommunfullmäktige beslutade i samband med mål- och budget
2018 – 2019 att reservera investeringsmedel för att bygga ett nytt
kultur- och föreningshus i Jordbro. Investeringen har sedan dess
legat i investeringsplanen och i samband med Mål och budget
2020 – 2021 bytt namn till allaktivitetshus i Jordbro. Planen är att
under 2021 påbörja byggnationen av ett nytt allaktivitetshus i
Jordbro och det är detta som förvaltningen arbetar efter.
Kommunen har i dagsläget inga egna lokaler som står tomma i
Jordbro. Den verksamhet som idag bedrivs i fd
Jordbromalmsskolan har eller kommer att evakueras under året, då
lokalerna kommer att rivas, eftersom den nya detaljplanen för
området kommer att föreslå att bostäder byggs på den plats som fd
Jordbromalmsskolan står på idag.
Motionären har exemplifierat att kommunen skulle kunna använda
lokaler som finns tomma i Jordbro industriområde. I samråd med
kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att det vore olämpligt att lägga denna typ av
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verksamhet i ett industriområde. Verksamhetsmässigt är det viktigt
att lokalen ligger i eller nära centrum och kollektivtrafik där
människor passerar. Vidare skall verksamheten finnas där
människor bor och lever för att på så sätt vara tillgängliga för dem
som de är till för.
Ett annat motiv till att lokalerna bör ligga i ett centralt läge är
tryggheten. I ett centralt läge rör sig människor, det finns belysning
m.m. och på så sätt ökar tryggheten.
Kommunstyrelseförvaltningen har uppdraget att hitta
evakueringslokaler till de verksamheter som bedriver verksamhet i
f.d. Jordbromalmsskolan. Det finns framtaget evakueringslösningar
med samtliga verksamheter som kommer att verkställas under året.
Motionären föreslår vidare att förvaltningen skall hitta permanenta
lösningar istället för tillfälliga. Erfarenheten från en del tidigare
projekt är att det i vissa fall är mer ekonomiskt fördelaktigt att riva
och bygga nytt istället för att renovera och anpassa lokaler till
dagen krav. Det är bl.a. miljökrav och tillgänglighetsanpassningar
som gör att kostnaderna ökar i jämförelse med att bygga nytt.
Med ovanstående som bakgrund föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns treförslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag, Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen samt det egna förslaget från
Vänsterpartiet. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
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1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) och Samuel Skånberg (V) reserverar sig
mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

52 (82)

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Dnr KS 2019/460

136 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om
Jordbro kultur- och föreningshus
Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att
- Upphäva tidigare beslut om rivning av Jordbro kultur- och
föreningshus.
-Att en barnkonsekvensanalys genomförs.
- Att en social konsekvensanalys genomförs.
- Att i den händelse att nuvarande kultur- och föreningshus ändå
rivs, ska ett nytt kultur- och föreningshus byggas och föreningarna i
kultur och föreningshuset, andra föreningar i Jordbro och invånare
aktivt inkluderas i planerna och utformningen
- Att i den händelse att nuvarande kultur- och föreningshus ändå
rivs, ska föreningarna som verkar i nuvarande kultur- och
föreningshus få tillräckligt stöd från kommunen för att kunna
fortsätta sin verksamhet, med fokus på att de ska kunna fortsätta
verksamheten i Jordbro
- Att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en
plan för mötesplatser i Jordbro där invånarna kan mötas utan
kostnad.
- Att föreningarna och besökarna i Jordbro kultur- och föreningshus
samt invånare aktivt ska inkluderas i planering och utveckling av
mötesplatser och föreningslokaler i Jordbro
Motionen har remitterats till kultur - och demokratinämnden som
har yttrat sig 2020-02-11, § 13. Av yttrandet framgår bl.a. följande.
Beslutet att använda Jordbromalmskolans lokaler till kultur- och
fritidsverksamhet fattades av kommunfullmäktige 2012-06-11,
§ 118. I beslutet framgår att detta var en tillfällig lösning fram till
dess att lokalen skulle rivas.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-29, § 83, att riva Jordbro
kultur- och föreningshus.
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Detaljplanen för Jordbro Centrum etapp 1 där gamla
Jordbromalmsskolan exklusive idrottshallen ingår, beslutades av
kommunfullmäktige 2020-06-08, § 101.
Ett nytt kultur- och föreningshus ska byggas i området och under
tiden fram tills det sker kommer förvaltningen att ha verksamhet i
området.
Kultur- och fritidsförvaltningens ambition gällande verksamhet för
barn och unga i Jordbro är att verksamheterna kommer att finnas
kvar om än i andra lokaler, under riv- och byggtiden kan detta vara
på tillfälliga platser.
I samverkan med lokalförsörjningen och
stadsbyggnadsförvaltningen har kultur- och fritidsförvaltningen lyft
fram behovet av lokaler och för dialog om hur lokaler för den här
verksamheten behöver utformas och var de bör placeras. I det
arbetet kommer barn och unga att involveras och ge förvaltningen
kunskap och förståelse för de behov och önskemål som finns hos
dem.
Att göra en social konsekvensanalys så som motionären föreslår
bedöms i nuläget inte vara möjligt av resursskäl.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser gärna att det finns mötesplatser
för föreningslivets aktiviteter och möten i Jordbro, såväl som i
övriga Haninge. Förvaltningen har inte i uppdrag att se över hur ett
taxesystem skulle utformas på ett sådant sätt att det ser olika ut i
olika kommundelar.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndens yttrande
som beskriver planerna för Jordbro och föreslår att motionen avslås
i sin helhet.
Underlag för beslut

- Motionen
- Kultur - och demokratinämndens yttrande 2020-02-11, § 13
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga), innebärande bifall till motionen.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås i sin helhet.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären, KDN
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Dnr KS 2019/467

137 Svar på motion från William Friström (V) om
utlåning av konst från biblioteken
Sammanfattning

William Friström (V) föreslår i rubricerad motion
att kultur- och fritidsförvaltningen undersöker till i vilken
utsträckning biblioteken i Haninge kan låna ut konst.
att biblioteken i socioekonomiskt utsatta områden prioriteras.
att biblioteken som gör detta prioriterar lokala konstnärer.
Motionen har remitterats till kultur- och demokratinämnden som i
sitt yttrande beskriver hur kultur- och fritidsförvaltningen under
2019 undersökt möjligheterna att starta ett artotek med lokala
konstnärer med utgångspunkt i Konstfrämjandets koncept. På
grund av bland annat personalförändringar och tidsbrist kunde
projektet dock inte genomföras. Nämnden är positiv till att
återuppta det påbörjade initiativet, men poängterar också att frågor
om bland annat låneregler och placering behöver utredas.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av kultur- och
fritidsnämndens yttrande och konstaterar att nämnden är positiv till
att låna ut konst från biblioteken. Nämnden tar upp att frågor om
bland annat låneregler och placering behöver utredas,
kommunstyrelseförvaltningen anser att det finns fler aspekter att ta
hänsyn till.
Nämnden skriver i sitt yttrande att det initiativ som påbörjades
2019 var tänkt att finansieras inom ramen för offentlig (lös-) konst.
Något belopp för vad införandet av ett artotek väntas kosta anges
inte, men projektet genomfördes inte med anledning av
personalförändringar och tidsbrist. Kommunstyrelseförvaltningens
bedömning är att administrationen kring konstutlåning via
biblioteken skulle bli omfattande. Att starta upp konstutlåningen
skulle kräva resurser kopplade till inköp, katalogisering och
framtagande av regelverk för utlåning och återlämning. Därefter
krävs löpande administration för att underhålla konstutlåningen och
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följa upp att verken återlämnas i tid, granska att de är intakta,
eventuell restaurering och/eller nyinköp samt skadeståndshantering
och kravställning. Eftersom motionären föreslår att lokala
konstnärer ska prioriteras kan det också bli resurskrävande att
upprätthålla kunskaper om konstnärer i kommunen eller med annan
lokal anknytning.
Försäkringsfrågan behöver också utredas. Ett verk kan skadas,
förstöras eller försvinna under låneperioden. Kommunen har
försäkring som täcker skador på konst, men denna gäller inte
försäkring av konst som lånas ut till privatpersoner. För att kunna
försäkra konstverk ställs krav på rätt förvaring, vilket är omöjligt
att säkerställa vid utlån till privatpersoner.
I motionen föreslås att bibliotek i socioekonomiskt utsatta områden
ska prioriteras. Att erbjuda utlåning av konst från mer än ett
bibliotek kräver administrativa resurser på flera ställen och det kan
behövas regelverk kring om det ska vara möjligt att reservera verk
som hämtas ut på ett annat bibliotek än där det förvaras på samma
sätt som böcker kan beställas från ett bibliotek till ett annat.
Kommunstyrelseförvaltningen tror att fler personer i
socioekonomiskt utsatta områden får möjlighet att ta del av konsten
i konsthallen och i offentliga miljöer än genom att erbjuda utlåning
av ett fåtal verk till enskilda personer. Kultur- och
demokratinämnden ansvarar för driften av konsthallen i Haninge
kommunhus. Konsthallen är en plats för svensk och internationell
samtidskonst och håller fem utställningar per år av både etablerade
och mindre kända konstnärer. Genom visningar av utställningar,
workshops, vernissager, föredrag, aktiviteter i verkstaden,
samarbeten med skolor nås en bred publik. Utöver detta finns
offentlig konst på flera ställen i kommunen som är tillgänglig för
alla samhällsgrupper.
Sedan nämnden yttrade sig har coronapandemin haft påverkan på
kommunens verksamheter. I budgetuppföljningen för maj
konstateras att kultur- och demokratinämnden väntas få minskade
intäkter för lokalhyror i kulturhuset, kultur- och fritidsevenemang
har ställts in till och med 31 juli och prognosen är att intäkterna för
utlåningsavgifter på biblioteken minskar med 25 procent. I och med
att de budgeterade intäkterna väntas minska under år 2020 och att
det är oklart hur länge myndigheternas restriktioner kommer gälla
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rekommenderar kommunstyrelseförvaltningen att vara restriktiv
med nya satsningar.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad
i alla tre föreslagna beslutspunkter med hänvisning till
resonemangen ovan. Kommunstyrelseförvaltningen är dock
medveten om att kultur- och demokratinämnden är positiv till
förslaget och om kultur- och demokratinämnden vill prioritera
utlåning av konst står det nämnden fritt att göra detta inom sin
budgetram.
Underlag för beslut

- Motionen
- Kultur- och demokratinämndens yttrande 2020-02-20, § 14
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) och Dennis Askling (SD) yrkar att motionen
avslås.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall eget förslag från Vänsterpartiet
(bilaga), innebärande bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag, avslagsyrkandet från
Moderaterna och Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiets
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de tre
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad i alla tre föreslagna att-satser.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären, kultur- och demokratinämnden
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Dnr KS 2019/469

138 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om
att starta ett kommunalt energibolag
Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) föreslår i rubricerad motion att
kommunfullmäktige beslutar att Haninge kommun ska starta ett
kommunalt energibolag. Motionären föreslår att bolaget
inledningsvis skall agera inom befintlig infrastruktur. Bolaget ska
få som uppgift att köpa och sälja el, värme och övriga
energitjänster. Vidare vill motionären att bolaget skall förbereda
övertagande/köp av eldistribution och fjärrvärmenät samt utveckla
egen produktion av både storskalig och småskalig förnybar energi.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommun avyttrade sitt elbolag under första delen av 1990talet och har idag ingen verksamhet kring elnätet, elproduktion eller
elhandel. De olika delarna inom området, elnätet, elproduktionen
och elhandel, har olika förutsättningar för att bedriva verksamhet.
Elnätet
Nätdelen är fortfarande ett monopol då man som konsument måste
betala till det företag som äger nätet som man är uppkopplad till. I
Haninge är det Vattenfall som äger elnätet. Nätavgiften är för drift
och underhåll av elledningarna och transport av elen till
fastigheten. Elnätsavgifterna ska, enligt ellagen, vara objektiva och
icke-diskriminerande. De ska utformas på ett sätt som är förenligt
med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion
och elanvändning.
Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsynsansvar och
kontrollerar att ellagen efterlevs. Myndigheten utgår från att ett
företags avgifter är skäliga om företagets sammanlagda avgifter
ligger under den gräns, intäktsram (vinst), som myndigheten har
beslutat om. Detta kontrolleras med jämna mellanrum. Ett
elnätsbolag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift
och underhåll samt en ”rimlig avkastning” på det kapital som krävs
för att driva verksamheten. Ei har även tillsynsansvar för reglerna
om elnätstariffernas utformning.
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Vid en jämförelse mellan olika nätverksbolag så kan det skilja i
kostnad för kunden. Det är mycket svårt att dra några slutsatser av
skälighet/rimlighet i eventuella skillnader vid jämförelser av
elnätskostnad med exempelvis angränsande elnätsföretags
elnätstariffer. Respektive elnätsföretag kan ha olika objektiva
förutsättningar såsom olika faser i en investeringsplan.
Elhandel
När det gäller elhandeln så har det efter avregleringen av den
svenska elmarknaden 1996 har det dykt upp en hel del nya
elhandelsbolag. Utbudet är stort, det finns idag 120 elhandelsbolag
på den svenska marknaden (däribland många med kommuner som
ägare) som tillsammans erbjuder de svenska hushållen över 5000
elavtal.
Elpriset varierar över tiden. I sommar har priset varit nere på
mycket låga nivåer. Det är i grunden en fråga om efterfrågan. Låg
energianvändning och god tillgång till el blir priset låg och tvärtom.
Som kund innebär detta att man ska konkurrensutsätta sitt elavtal
med jämna mellanrum.
De bolag som finns på marknaden konkurrerar främst med miljö
och pris. Vid en jämförelse av fossilfri el mellan de olika bolagen
(2020-08-04) på olika bindningstider så går det inte att säga att de
kommunala bolagen har lägre priser utan snarare är det omvänt.
Det var endast något enstaka bolag med kommunalt ägande på 10 i
topplistan på respektive bindningstid. De kommunala företag som
fanns med var oftast med ursprung från större kommuner.
Sammanfattning
Eftersom Haninge inte har ett energibolag så blir det mycket svårt
att börja med att producera egen el. Kunskapen finns inte inom
organisationen och det skulle ta lång tid att bygga upp
kompetensen.
När det gäller elpriset så finns det redan en konkurrerande marknad
och det omöjligt att sia om ett elhandelsbolag, ägt av Haninge
kommun, skulle kunna leverera lägre priser än de andra 120
elbolagen.
För att Haninge kommun skall bli elnätsägare för infrastrukturen
inom kommun krävs det att Vattenfall skulle vara bedda att sälja,
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vilket är mindre sannolikt. Om de ändå skulle sälja skulle troligen
priset vara på en nivå som gör att kommunen skulle ha mycket
svårt att bibehålla den prisnivå som finns idag.
Den el som Haninge kommun köper idag är 100% fossilfri. Ett eget
energibolag skulle således inte bidra till att minska användningen
av fossila bränslen.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det inte finns några
förutsättningar för kommunen att starta ett kommunalt energibolag
som innebär att kommuninvånarna, med säkerhet, skulle få lägre
elkostnader. Med ovanstående som bakgrund föreslår förvaltningen
att motionen ska avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga), innebärande bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2019/294

139 Svar på motion från Martina Mossberg (M) om
att förhindra ekonomiskt bistånd samt andra
resurser till återvändande IS-terrorister eller
andra som deltagit i eller stött terrorism
Sammanfattning

Martina Mossberg (M) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med förslag om att Haninge kommuns
resurser inte ska tas i anspråk för någon typ av bistånd eller insatser
till återvändande IS-terrorister. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige beslutar:
Att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av att
utarbeta direktiv som förhindrar att Haninge kommuns ekonomiska
eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd,
insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som
deltagit i eller stött terrorism.
Att uppdra till samtliga förvaltningar och dess personal om att vid
kontakt med individer där det finns misstanke om att personen
återvänt från IS skall personalen snarast och utan dröjsmål kontakta
polisen och relevanta rättsliga instanser och upprätta en
brottsanmälan om misstänkt krigsbrott.
Att uppdra till socialförvaltningen att vid misstanke om IS
återvändare med barn i familjen skall socialförvaltningen använda
sig av alla tillgängliga juridiska möjligheter till det yttersta för att
skydda barnen i familjen genom exempelvis användningen av lag
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
Motionen har remitterats till socialnämnden som har yttrat sig
2020-05-19, § 69. Av nämndens yttrande framgår bl.a. följande.
Avseende motionärens första förslag har kommunen ingen laglig
möjlighet till att generellt neka social omsorg eller ekonomiskt
bistånd till personer som tillhör en viss gruppering. Däremot kan
krav ställas på den enskilde individen att redovisa sina ekonomiska
förutsättningar och hur personen har planerat för sin ekonomi före,
under och efter en utlandsvistelse. Resultatet av en sådan
ekonomisk prövning kan påverka möjligheterna till att få bidrag.
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Enligt lag (2003:148) om straff för terroristbrott är den lägsta
straffpåföljden för ett mindre grovt brott fängelse i lägst två år. Om
misstanke om terroristbrott föreligger kan därmed uppgifter lämnas
ut från socialtjänsten. Avseende motionärens andra förslag har
social- och äldreförvaltningen redan denna skyldighet.
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har en lagstadgad
skyldighet, i enlighet med 14 kap. 1 § socialtjänstlag (2001:453),
SoL, att genast göra en anmälan till socialnämnden om de får
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Socialtjänsten
ska i sin tur genomföra en bedömning av barns behov av stöd och
skydd. Avseende motionärens tredje förslag har social- och
äldreförvaltningen redan denna skyldighet.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialnämndens
yttrande och har inget övrigt att tillföra. Motionen föreslås anses
besvarad.
Underlag för beslut

- Motionen
- Socialnämndens yttrande 2020-05-19, § 69
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Dennis Askling
(SD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas och
Sverigedemokraternas yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
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Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck, Alexandra
Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären, socialnämnden

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

65 (82)

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Dnr KS 2019/471

140 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
om att inrätta en 4H-gård i Haninge
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) har i en motion föreslagit att Haninge
kommun ska etablera en 4H-gård. Motionären menar att en 4Hgård skulle lära barn och ungdomar om djur och natur samtidigt
som det skulle utveckla kommunens besöksnäring. I motionen
framhålls kommunens södra delar som en lämplig plats och att
verksamheten skulle kunna drivas i samarbete med Berga
Naturbruksgymnasium.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och idrottsoch fritidsnämnden.
I remissvaret från stadsbyggnadsnämnden redogörs för att frågan
främst berör kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet varför
nämnden inte har något att erinra.
I idrotts- och fritidsnämndens remissvar ställer sig nämnden positiv
till barn- och ungdomsverksamhet med lant- och smådjur samt en
mångfald av djur- och växtarter. Samtidigt redogör nämnden att
4H-gårdar drivs med ett fastslaget koncept med höga krav på
anläggningar som är förenat med höga driftskostnader. På grund av
detta avråder idrotts- och fritidsnämnden från ett sådant
avtalsförfarande samt konstaterar att det inte finns utrymme i
nämndens budget.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillföra än
det som redogörs i remissvaren. Motionen föreslås avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-12 § 10
- Idrotts- och fritidsnämnden beslut 2020-05-20 § 45
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Dennis Askling (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
Idrotts- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 2020/5

141 Befrielse från uppdrag
Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Christian Lindefjärd (SD) från och med 2020-07-01,
deltidsengagerad förtroendevald 11/15
Hans-Johnny Hedström (SD), ledamot i kommunfullmäktige
Hans-Johnny Hedström (SD), ledamot valnämnden
Henric Malmvall (KD), ledamot i grund- och förskolenämnden
Viktoria Raft (C), ersättare i kultur- och demokratinämnden
Cynthia Gomez (V), deltidsengagerad förtroendevald med
tjänstgöringsgrad 10 %
Förslag till beslut

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter Hans-Johnny Hedström (SD).
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: (Länsstyrelsen i Stockholms län)
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De entledigade
Berörda gruppledare
Berörda organ
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Dnr KS 2020/5

142 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
Valberedningen föreslår:
Ersättare i valnämnden till och med 2022-12-31
____________________ (MP)
Ersättare i valberedningen efter Ahmet Ugan (-) till och med 202210-14
____________________ (MP)
Ledamot i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden efter Maria
Gylling (L) till och med 2022-12-31
____________________ (L)
Ersättare i kultur- och demokratinämnden efter Sven Granberg
(SD) till och med 2022-12-31
Bengt Jonasson (SD)
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Per-Erik Åkerman
(nominerad av Liberalerna) till och med 2023-12-31
____________________
Nämndeman i Södertörns tingsrätt (nominerad av
Sverigedemokraterna) till och med 2020-12-31
____________________
Vice ordförande i beredningen för social hållbarhet till och med
2022-12-31
____________________ (M)
Ledamot i beredningen för social hållbarhet till och med 2022-1231
Carin Flemström (S)
Ledamot i beredningen för social hållbarhet till och med 2022-1231
____________________ (SD)
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Ledamot i beredningen för social hållbarhet till och med 2022-1231
Aytac Quliyeva (MP)

Förslag till beslut

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

143 Val till vissa uppdrag
Valberedningen föreslår:
Deltidsengagerad förtroendevald efter Christian Lindefjärd (SD)
med tjänstgöringsgrad 11/15, från och med 2020-07-01 till och med
2022-12-31
Dennis Askling (SD)
Ledamot i valnämnden efter Hans-Johnny Hedström (SD) till och
med 2022-12-31
____________________ (SD)
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Hans-Johnny Hedström
(nominerad av Sverigedemokraterna) till och med 2023-12-31
Jackie Svensen
Ledamot i grund och förskolenämnden efter Henric Malmvall (KD)
till och med 2022-12-31
____________________ (KD)
Ersättare i kultur- och demokratinämnden efter Viktoria Raft (C)
till och med 2022-12-31
Daniel Lassnäs (C)
Deltidsengagerad förtroendevald med utökad tjänstgöringsgrad om
5 % efter Cynthia Gomez (V) till och med 2022-12-31.
Innebärande ett sammanlagt deltidsengagemang om 11,17 %
William Friström (V)
Deltidsengagerad förtroendevald med utökad tjänstgöringsgrad om
5 % efter Cynthia Gomez (V) till och med 2022-12-31.
Innebärande ett sammanlagt deltidsengagemang om 20,5 %
Åsa Bååth (V)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda
Berörda organ
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144 Framställan av interpellationer och frågor
KS 2020/190
Interpellation från Yvonne Forsberg (SD) om händelse på
Kulturhantverkets skola i Jordbro
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande Maria Fägersten (S).
__________
KS 2020/296
Interpellation från Samuel Skånberg (V) om satsningar för att klara
klimatmålen
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg
(S).
__________
KS 2020/401
Interpellation från Åsa Bååth (V) om familjer behöver förskola
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av grund- och förskolenämndens ordförande
Tobias Hammarberg (L).
__________
KS 2020/402
Interpellation från Åsa Bååth (V) om äldreomsorgen
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av äldrenämndens ordförande Martin Strömvall
(KD).

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

73 (82)

Sammanträdesdatum

2020-09-14

__________
Expedieras: Akter
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145 Anmälan av motioner
KS 2020/393
Motion från Samuel Skånberg (V) om bygg fler hyresrätter i
allmännyttan
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
__________
Expedieras: Akter
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146 Anmälan av medborgarförslag
KS 2020/282
Medborgarförslag: Padelbana
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till idrotts- och fritidsnämnden
i samråd med stadsbyggnadsnämnden för beslut.
__________
KS 2020/294
Medborgarförslag: Ny gångbro vid Dammträsket
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2020/295
Medborgarförslag: Aktivitetspark i stadsdelen Vega
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2020/301
Medborgarförslag: Inför förbud mot att medtaga och spela musik
från bärbara högtalare vid badsjöar och naturområden
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till idrotts- och fritidsnämnden
för beslut.
__________
KS 2020/316
Medborgarförslag: Ge äldre och personer med funktionsvariation
möjlighet att välja vart de vill bo i större utsträckning
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Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till äldrenämnden i samråd
med socialnämnden för beslut.
__________
KS 2020/317
Medborgarförslag: Inför självförsvar i grundskolan
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till grund- och
förskolenämnden för beslut.
__________
KS 2020/318
Medborgarförslag: Gör Haninge kommun till en GMO-fri zon
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
__________
KS 2020/324
Medborgarförslag: Skatepark i Brandbergen
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till idrotts- och fritidsnämnden
för beslut.
__________
KS 2020/344
Medborgarförslag: Farthinder på Skogsvägen nedanför
Nederstavägen
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
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KS 2020/379
Medborgarförslag: Göra en 7-manna-konstgräsplan i Gudö/Lötkärr
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till idrotts- och fritidsnämnden
för beslut.
__________
Expedieras: Akter
För kännedom: Förslagsställarna
Berörda nämnder
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Dnr KS 2020/152

147 Svar på interpellation från Marietta de PourbaixLundin (M) om kostnader för delningen av
kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
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Dnr KS 2020/277

148 Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V)
om parkeringstillstånd för äldreomsorgens
bilburna personal
Äldrenämndens ordförande Martin Strömvall (KD) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
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Dnr KS 2020/281

149 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell
(M) om Haninges hästnäring
Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
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150 Meddelanden
Om inget annat anges finns meddelandena tillgängliga som bilagor
i appen Meetings Plus.
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 42
Medborgarförslag: Utöka möjligheten till laddning av elbilar i
kommunen
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 43
Medborgarförslag: Nedsläntning av trottoarkanter i korsningen
Örnens väg-Arkens väg
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 44
Medborgarförslag: Ljust i viadukter
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 45
Medborgarförslag: Cykelbana mellan Västerhaninge och Årsta
havsbad
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 46
Medborgarförslag: Hundrastgård i Mårtensberg
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 47
Medborgarförslag: Övergångsställe i korsningen
Virkesvägen/Läktvägen i Vendelsö
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 48
Medborgarförslag: Stängsel samt säker passage i Norra Söderby,
Järnåldersringen
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 49
Medborgarförslag: Uppmärkning av gång och cykelbana vid
Jordbro station
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 50
Medborgarförslag: Öppna upp återvändsgränden vid Nordanvägen
mot Nynäsvägen så alla barn som går till skolan slipper all trafik
- Återtagande av medborgarförslag 2020-08-17, Medborgarförslag:
Ta fram en handlingsplan för att minska antalet självmord
- Revisionsrapport 2020-09-04: Uppföljning av granskningar 20172018
- Revisionsskrivelse 2020-09-04: Uppföljande granskning
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Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akter

