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Plats och tid

Skärgårdssalen
Måndag 2016-12-19, kl. 13.00–17.40

Beslutande

Kenneth Forsberg, ordförande (S)
Sahir Drammeh, 1:e vice ordförande (MP)
Marietta de Pourbaix-Lundin, 2:e vice ordförande (M)
Meeri Wasberg (S)
Göran Svensson (S)
Åsa Westlund (S)
Anders Nordlund (S)
Maria Fägersten (S)
Mikko Svensson (S)
Annett Haaf (S)
Göran Eriksson (S)
Ann-Christine Erlandsson (S)
Margareta Bernhardsson (S)
Christer Erlandsson (S)
Marina Andersson (S)
Linda Wilén (S)
Jorge Galvéz (S)
Martina Mossberg (M)
Alexandra Anstrell (M)
Sven Gustafsson (M)
Sedat Dogru (M)
Sara Sixten (M)
Mats Mattson (M)
Kristoffer Eriksson (M)
Pernilla Kjellin (M)
Gilbert de Wendel (M)
Daniel Lassnäs (M)
Mikael Kjellin (M)
Kjell Larsson (M)
Bernt Strömberg (SD)
Kennerth Valtersson (SD)
Christian Lindefjärd (SD)
Eva Manners (SD)
Dennis Askling (SD)
Mehmet Coksürer (MP)
Johan Svensk (MP)
Tobias Hammarberg (L)
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Kristina Hallberg (L)
Pia Lublin (L)
Nafi Cilgin (V)
Samuel Skånberg (V)
Tove Ovsiannikov (V)
Petri Salonen (C)
Ulla-Britt Öhman (C)
Marie Litholm (KD)
Mattias Bernhardsson (RS)
Marianne Reinemar (-)
Barbro Nordgren (S), tjänstgörande ersättare för Sepideh Erfani (S)
Kerstin Hedin (S), tjänstgörande ersättare för Jaan Ungerson (S)
Madeleine Palmgren (S), tjänstgörande ersättare för Joakim Spångberg (S)
Gunnel Trelje (S), tjänstgörande ersättare för Tomas Jensen (S)
Maria Levin (S), tjänstgörande ersättare för Latifa Larbi (S)
Sadik Akan (M), tjänstgörande ersättare för Michael Fridebäck (M)
Charlotte Schröder (M), tjänstgörande ersättare för Marin Tomic (M)
Lars Lindholm (M), tjänstgörande ersättare för Joakim Goding (M)
Lennart Törnberg (M), tjänstgörande ersättare för Birgitta Karlfeldt (M)
Eva Karlsson (SD), tjänstgörande ersättare för Yvonne Forsberg (SD)
Birgitta Ahlgren (MP), tjänstgörande ersättare för Anna Ragnar (-)
Gustav Klockhoff (L), tjänstgörande ersättare för Kjell Bjerrehorn (L)
Suzanne Enman (KD), tjänstgörande ersättare för Joachim Krylborn (KD)
Robert Bielecki (RS), tjänstgörande ersättare för Lina Rigney Thörnblom
(RS)
Ersättare

Birgitta Malm Pettersson (S)
Kent Renen Johansson (S)
Anders C Lindberg (S)
Fazil Göker (M)
Inger Granberg (M)
Henry de Wendel (M)
Hans Rosén (V)
Berith Jansson (KD)
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Justeringens
plats och tid

Kansliet, 2016-12-21

Paragrafer

367 - 369

Sekreterare
Rebecca Band

Ordförande
Kenneth Forsberg (S)

Justerare
Sahir Drammeh (MP)

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
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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

Sammanträdesdatum

2016-12-19

Datum då anslaget
sätts upp

2016-12-22

Datum då anslaget
tas ned

2017-01-13

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift
Rebecca Band, sekreterare
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§ 367 Kungörelse
Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2016-12-09
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.
__________
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§ 368 Justering
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh
(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2016-12-21.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh
(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2016-12-21.
__________
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Dnr KS 2016/488

§ 369 Plan för anskaffning av bostäder till av staten
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd,
minoritetsåterremitterat ärende
Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse daterad 2016-11-09
föreslagit en plan för anskaffning av bostäder till av staten anvisade
nyanlända med uppehållstillstånd. Förslaget behandlades av
kommunstyrelsen 2016-11-21, § 302, samt av kommunfullmäktige
2016-12-05, § 352. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera
ärendet. Återremissen är en s k minoritetsåterremiss. Motiven för
återremissen framgår av kommunfullmäktiges protokoll.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse daterad 2016-12-14
lämnat synpunkter på de frågor som framgår av de ovan nämnda
motiven för återremissen. Förvaltningen konstaterar att det under
beredningen av ärendet efter kommunfullmäktiges beslut om
återremiss 2016-12-05 inte har framkommit några nya uppgifter
som påverkar behovet av att den föreslagna planen för anskaffning
av bostäder till av staten anvisade nyanlända med uppehållstillstånd
godkänns. Därför vidhåller kommunstyrelseförvaltningen sitt
förslag till plan.
Underlag för beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-12-14, ”Plan för
anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med
uppehållstillstånd – redogörelse med anledning av
minoritetsåterremiss”
- Kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2016-12-05 § 352
- Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 § 302
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-11-09, ”Plan för
anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med
uppehållstillstånd”.
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- Socialnämndens beslut 2016-11-08, § 169, samt
socialförvaltningens skrivelse 2016-11-03
Kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen konstaterar att det i
kommunfullmäktige finns en bred politisk samsyn om ovanstående
förslag till bostadslösningar. Haninge kommun ska ta sin del av det
ansvar, som Sveriges alla kommuner har fått ålagt sig, att ta fram
bostäder. Vi har en välkomnande attityd och mottagandet ska vara
tryggt och ordnat. Vi säger välkomna! Vi utvecklar vår kommun
och vår gemensamma framtid tillsammans.
Trots att vi bygger i rekordfart är bostadsbristen fortfarande stor
och vi behöver genomföra flera åtgärder för att klara av lagkraven
om mottagande. Även kommuner som är styrda av en borgerlig
majoritet som Solna, Sollentuna, Huddinge och Värmdö gör på
motsvarande sätt.
Vi väljer medvetet att bygga småskaliga blandade boenden för både
ungdomar folkbokförda i Haninge och för nyanlända med
uppehållstillstånd. På så vis tillgodoser vi både haningeungdomars
möjlighet att flytta hemifrån och påbörja sina vuxna liv samtidigt
som vi skapar bättre integration. Tillsammans med insatser för jobb
och utbildning samt samarbete med vårt lokala föreningsliv skapar
vi bra förutsättningar för de nyanländas etablering.
För mindre än ett år sedan färdigställdes 180 ungdomsbostäder med
moduler i södra Handen för unga folkbokförda i Haninge, nu
planerar vi för ännu fler.
Oppositionen; Moderater och Sverigedemokraterna säger nej till att
använda befintligt bestånd och de säger nej till att bygga nya
bostäder med tillfälligt bygglov. Deras enda svar är att kommunen
ska bryta mot lagen. Det är en extremt oseriös hållning av partier
som gör anspråk på att styra kommunen. Moderaterna röstade
själva för bosättningslagen i riksdagen. För de som tror på lag och
ordning kan Moderaterna och Sverigedemokraterna i Haninge inte
längre framstå som ett trovärdigt alternativ.
Nästan alla moderatstyrda kommuner använder det kommunala
allmännyttiga bostadsbolag och kompletterar det med att uppföra
bostäder på tidsbegränsat bygglov. Täbys och Ekerös moderater
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anger själva att de fortfarande ska upprätta bostäder på
tidsbegränsade bygglov, bara att det tar längre tid än vad de räknat
med. I Haninge gör Moderaterna gemensam sak med
Sverigedemokraterna och säger blankt nej, de har med andra ord
intagit den mest extrema och oresonliga positionen av alla
moderater i Stockholms län, ja kanske i hela Sverige. Det är
ansvarslöst och oseriöst.
Kommunen har ansvar för att ordna bostad för de nyanlända.
Hittills har 140 nyanlända med uppehållstillstånd tagits emot. För
ytterligare 40 personer kommer bostadsfrågan att lösas under
december månad, kvarstår då ca 70 pers. Trots hittills gjorda
insatser krävs ytterligare åtgärder för att klara mottagandet, även
om det fortgår ett arbete med även de strategier som hittills har
varit prioriterade. Det är dags att snabba på stegen mot fler bostäder
och den delen måste skalas upp. Ett antal platser har därför
identifierats som möjliga att söka tillfälliga bygglov.
Vad gäller den återremiss som kommunfullmäktige begärde vill
kommunalrådsberedningen göra följande tillägg till
kommunstyrelseförvaltningens synpunkter.
När det gäller ekonomisk konsekvensanalys av frågan som sådan
framgår av förvaltningens synpunkter att det inte är på de
föreslagna bostäderna i sig som de ekonomiska riskerna kan tänkas
uppstå. Moderaterna och Sverigedemokraterna låter antyda att det
enbart skulle vara förknippat med kostnader och att inga intäkter är
att vänta. Frågan är snarare vad det skulle kosta vårt gemensamma
samhälle och Haninge om de flyktingar som anvisats hit inte får
komma hit och så snart som möjligt integreras, studera, landa och
kunna börja bygga upp sina nya liv.
Det som vi föreslår är att på ett ansvarsfullt sätt möta den uppgift
som Haninge och alla andra kommuner har fått genom
bosättningslagen. Det hade varit hedersamt om Moderaterna och
Sverigedemokraterna hade varit ärliga med att alternativet till
denna plan inte är att säga nej, utan snarare handlat om att ta
kostnader som uppstår för hotell och vandrarhem eller kanske
olägenheten med att upplåta idrottshallar för övernattning.
Haninge kommun kommer med dessa bostäder, och övriga åtgärder
som vidtagits att klara sitt åtagande då det gäller nyanlända med
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uppehållstillstånd. Vi kommer också göra det möjligt för
haningeungdomar att kunna flytta hemifrån och börja sina vuxna
liv.
Kommunalrådsberedningen bedömer att
kommunstyrelseförvaltningen i övrigt på ett utmärkt sätt sökt
förtydliga de frågor som minoritetsåterremissen tar upp.
Behovet av att besluta om den föreslagna planen för anskaffning av
bostäder till av staten anvisade nyanlända med uppehållstillstånd
kvarstår.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Meeri Wasberg (S) yrkar att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar i första hand bifall till eget förslag
lämnat vid KS 2016-11-21 och i andra hand bifall till eget förslag
från Moderaterna.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag, eget förslag från Moderaterna
och eget förslag från Sverigedemokraterna. Ordföranden ställer de
tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Martina Mossberg (M) begär votering.
Voteringsproposition avseende motförslag till
kommunalrådsberedningens förslag
Den som vill att eget förslag från Moderaterna ska utgöra
motförslag röstar JA. Den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ har
kommunstyrelsen beslutat att eget förslag från
Sverigedemokraterna ska utgöra motförslag.
Upprop
Petri Salonen (C) AVSTÅR
Göran Svensson (S) AVSTÅR
Maria Fägersten (S) AVSTÅR
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Mikko Svensson (S) AVSTÅR
Annett Haaf (S) AVSTÅR
Annica Hjerling (MP) AVSTÅR
Mehmet Coksürer (MP) AVSTÅR
Martina Mossberg (M) JA
Alexandra Anstrell (M) JA
Sven Gustafsson (M) JA
Tobias Hammarberg (L) AVSTÅR
Pia Lublin (L) AVSTÅR
Marie Litholm (KD) AVSTÅR
Kennerth Valtersson (SD) NEJ
Meeri Wasberg (S) AVSTÅR
Tre JA, en NEJ, elva AVSTÅR
Med tre ja, ett nej och elva avstår finner ordföranden att eget
förslag från Moderaterna utgör motförslag till
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden ställer kommunalrådsberedningens förslag mot eget
förslag från Moderaterna och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Martina Mossberg (M) begär votering.
Voteringsproposition avseende huvudvotering
Den som vill bifalla kommunalrådsberedningens förslag röstar JA.
Den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen
bifallit eget förslag från Moderaterna.
Upprop
Petri Salonen (C) JA
Göran Svensson (S) JA
Maria Fägersten (S) JA
Mikko Svensson (S) JA
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Annett Haaf (S) JA
Annica Hjerling (MP) JA
Mehmet Coksürer (MP) JA
Martina Mossberg (M) NEJ
Alexandra Anstrell (M) NEJ
Sven Gustafsson (M) NEJ
Tobias Hammarberg (L) JA
Pia Lublin (L) JA
Marie Litholm (KD) JA
Kennerth Valtersson (SD) NEJ
Meeri Wasberg (S) JA
Elva JA, fyra NEJ
Med elva ja och fyra nej finner ordföranden att kommunstyrelsen
har beslutat i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreslagen plan för anskaffning av bostäder till av staten
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd godkänns. De
bostäder som enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag
planeras att anskaffas med stöd av tidsbegränsade bygglov får
även hyras ut till andra, i första hand till ungdomar som redan
är folkbokförda i kommunen och saknar egen bostad.
2. Kommunstyrelsen och socialnämnden ges i uppdrag att
genomföra planen.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Sven Gustafsson (M) –
alla (M) – samt Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
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Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Martina Mossberg (M) yrkar i första hand att ärendet ska
återremitteras till kommunstyrelsen och i andra hand bifall till eget
förslag från Moderaterna (bilaga).
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde mot förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras vid pågående sammanträde.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen.”
Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet av
omröstningen är 37 ja-röster mot 24 nejröster. (Omröstningsresultat, se bilaga Votering 1.) Ordföranden
konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde.
Debatten återupptas.
Tobias Hammarberg (L), Robert Bielecki (RS), Mehmet Coksürer
(MP), Nafi Cilgin (V), Petri Salonen (C) och Marie Litholm (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Robert Bielecki (RS) och Nafi Cilgin (V) hemställer om att få
lämna varsitt särskilt yttrande.
Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna.
Christian Lindefjärd (SD) och Dennis Askling (SD) yrkar att
kommunstyrelsens förslag avslås.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar i första hand att ärendet bordläggs
och i andra hand att kommunstyrelsens förslag avslås.
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Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Martina Mossberg (M) yrkar
att ärendet bordläggs.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde mot förslaget att ärendet ska bordläggas och finner att
fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
fullmäktige beslutat att ärendet ska bordläggas.”
Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet av
omröstningen är 37 ja-röster mot 23 nej-röster. 1 ledamot avstår
från att rösta. (Omröstningsresultat, se bilaga Votering 2.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde.
Debatten återupptas.
Pia Lublin (L), Samuel Skånberg (V), Johan Svensk (MP), Jorge
Galvéz (S), Suzanne Enman (KD), Göran Svensson (S), Sahir
Drammeh (MP), Mattias Bernhardsson (RS) och Christer
Erlandsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkar bifall till eget förslag från
Moderaterna.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag: kommunstyrelsens
förslag, det egna förslaget från Moderaterna samt
avslagsförslaget från Sverigedemokraterna. 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 Moderaternas
förslag mot Sverigedemokraternas förslag. Ordföranden finner att
fullmäktige beslutar att förslaget från Moderaterna 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 från Moderaterna. 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 38 ja-röster mot 23 nejröster. (Omröstningsresultat, se bilaga Votering 3.) Ordföranden
konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Slutligen finner ordföranden att Vänsterpartiet och Rättvisepartiet
Socialisterna medges lämna varsitt särskilt yttrande.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Föreslagen plan för anskaffning av bostäder till av staten
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd godkänns. De
bostäder som enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag
planeras att anskaffas med stöd av tidsbegränsade bygglov får
även hyras ut till andra, i första hand till ungdomar som redan
är folkbokförda i kommunen och saknar egen bostad.
2. Kommunstyrelsen och socialnämnden ges i uppdrag att
genomföra planen.
3. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
4. Rättvisepartiet Socialisterna medges lämna ett särskilt yttrande
(bilaga).
Reservationer

Martina Mossberg, Sadik Akan, Alexandra Anstrell, Sven
Gustafsson, Sedat Dogru, Sara Sixten, Charlotte Schröder, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Lars Lindholm, Mats Mattson, Kristoffer
Eriksson, Pernilla Kjellin, Gilbert de Wendel, Lennart Törnberg,
Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin och Kjell Larsson – samtliga (M) –
Bernt Strömberg, Eva Karlsson, Kennerth Valtersson, Christian
Lindefjärd, Eva Manners och Dennis Askling – samtliga (SD) –
reserverar sig mot beslutet.
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Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelsen, socialnämnden
För kännedom: Övriga nämnder, Haninge Bostäder, Tornberget,
Lokalförsörjningsenheten
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