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Kenneth Forsberg, ordförande (S)
Ulla-Britt Öhman, 1:e vice ordförande (C)
Marietta de Pourbaix-Lundin, 2:e vice ordförande (M)
Meeri Wasberg (S)
Göran Svensson (S)
Maria Fägersten (S)
Annett Haaf (S)
Barbro Nordgren (S)
Anita Övelius (S), § 1-20
Mikko Svensson (S)
Vusal Quliyev (S)
Madeleine Palmgren (S)
Jorge Galvéz (S)
Birgitta Malm Pettersson (S)
Alexandra Anstrell (M)
Sven Gustafsson (M)
Sara Sixten (M)
Sedat Dogru (M)
Veronica Pagard Salem (M)
Michael Axelsson (M)
Nonna Karnova (M)
Christian Lindefjärd (SD)
Eva Karlsson (-)
Magnus Malmberg (-)
Lage Öhlund (-)
Peter Lindefjärd (SD)
Kent Svensson (SD)
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Andreas Hagman (SD), § 12-21
Petri Salonen (C)
Tobias Hammarberg (L)
Josefina Sjöblom (L)
Åsa Bååth (V)
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Marja Väisänen (S), tjänstgörande ersättare för Åsa Westlund (S), § 21
Ersättare

Alette Marie Lindgren Sund (S)
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Fredrika Forslund
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Kenneth Forsberg (S)
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ANSLAG/BEVIS

Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll tillkännages
genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår
nedan.
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2021-03-04 avseende § 14-16
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§1

Tillkännagivande

Tillkännagivandet är anslaget på kommunens anslagstavla 202101-28 och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt
kommunfullmäktiges beslut.
Förslag till beslut

1. Sammanträdet är tillkännagett i laga ordning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Sammanträdet är tillkännagett i laga ordning.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§2

Justering

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Ulla-Britt Öhman
(C) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2021-02-17.
Kommunfullmäktiges 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 2021-02-17.
__________

Justerare
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§3

Ledamöternas frågestund

- Sven Gustafsson (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Meeri
Wasberg (S) om beslut om minskning av kommunanställdas
friskvårdsbidrag.
- Christian Lindefjärd (SD) frågar grund- och förskolenämndens
ordförande Tobias Hammarberg (L) om svenskfientlighet i
skolorna.
- Alexandra Anstrell (M) frågar grund- och förskolenämndens
ordförande Tobias Hammarberg (L) om hur det säkerställs att
elever på högstadiet får tillgång till lärstudios.
- Veronica Pagard Salem (M) frågar äldrenämndens ordförande
Martin Strömvall (KD) om det är viktigt för Kristdemokraterna att
äldre får välja äldreboende.
- Marietta de Pourbaix-Lundin (M) frågar kommunstyrelsens
ordförande Meeri Wasberg (S) om hon kan garantera att Flexon AB
har gynnats eller kommer gynnas ekonomiskt eller på annat sätt för
modulhusbyggnationen på Vendelsömalmsvägen.
- Nonna Karnova (M) frågar socialnämndens ordförande Annett
Haaf (S) om socialjourens tillgång till dokumentation utanför
kontorstid.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr KS 2019/317

§4

Svar på motion från Sedat Dogru (M) om
utvärdering av Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund, bordlagt ärende

Sammanfattning

Sedat Dogru (M) har i en motion förslagit att kommunstyrelsen får
i uppdrag att, i samråd med övriga medlemskommuner, ta fram
direktiv för en utvärdering av Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund (SMOHF) samt att denna redovisas senast i
februari 2022 för att beaktas inför nästa mandatperiod. Motionären
anför att det finns anledning att utvärdera SMOHF för att belysa
bland annat syfte, kostnadseffektivitet och identifiera
förbättringsområden för att föreslå revideringar.
Förvaltningens synpunkter

Motionären föreslår att en särskild utvärdering av bland annat syfte,
kostnadseffektivitet och förbättringsområden för förbundet
genomförs för beaktande inför nästa mandatperiod. Förbundets
ändamål, uppgifter med mera framgår av SMOHF:s
förbundsordning, senast reviderad i kommunfullmäktige 2018-0507, § 81. Förbundets taxor behandlas årligen av
kommunfullmäktige, vilket därmed möjliggör för en analys av
förbundets kostnadseffektivitet. Utöver den löpande utvärderingen
som sker inom ramen för förbundets ordinarie verksamhet
redovisas årligen revisionsberättelse för SMOHF i
kommunfullmäktige, för 2019 års verksamhet hanterades denna i
kommunfullmäktige 2020-04-14, § 63.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer inte att det, utöver löpande
analys och granskning av förbundets verksamhet, finns behov av en
särskild utvärdering i enlighet med motionärens beskrivning.
Motionen föreslås avslås.
Underlag för beslut

- Motion

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Linus Björkman (M), Christian Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund
(-) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas,
Sverigedemokraternas och Lage Öhlunds (-) 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

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och
Sedat Dogru - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och Lage
Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar med instämmande av Christian Lindefjärd
(SD), Åsa Bååth (V), Sven Gustafsson (M), Lage Öhlund (-), Eva
Karlsson (-), Magnus Malmberg (-) och Alexandra Anstrell (M)
bifall till motionen.
Meeri Wasberg (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen och i andra hand bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen mot att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras till kommunstyrelsen. Därmed faller övriga yrkanden
som framförts under debatten.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
__________

Justerare
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Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2019/527

§5

Svar på motion från Linus Björkman (M) om
att öka mångfalden av
arbetsmarknadsinsatser genom att införa ett
auktorisationssystem, bordlagt ärende

Sammanfattning

Linus Björkman (M) föreslår i rubricerad motion att
kommunfullmäktige beslutar att utreda och införa ett
auktorisationssystem för arbetsmarknadsinsatser där både egen regi
och externa aktörer ska kunna konkurrera med och komplettera
varandra.
Motionen har remitterats till näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden som i sitt yttrande beskriver hur
kommunen arbetar med arbetsmarknadsinsatser genom
arbetsmarknadscenter. Nämnden hänvisar också till den
arbetsmarknadsstrategi som antogs av kommunstyrelsen 2020-0928, § 190 samt att Arbetsförmedlingen står inför en
omstrukturering.
Det arbete som pågår både inom kommunen och på statlig nivå
kommer i hög utsträckning att påverka både riktning och innehåll
för kommunens verksamhet inom arbetsmarknadsområdet. Därför
anser nämnden att det inte är rimligt att i dagsläget komplettera
med ytterligare insatser eller påbörja en utredning av den
omfattande karaktär som föreslås i motionen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens yttrande och delar nämndens uppfattning
att se till det arbete som både inom kommunen och på statlig nivå
kommer påverka kommens verksamhet inom
arbetsmarknadsområdet. Därför föreslås att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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- Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens yttrande 2020-09-08,
§ 28
Överläggningar i kommunstyrelsen

Linus Björkman (M) yrkar bifall till motionen.
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till
kommunalrådsberedningens förslag.
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 avslås.
Reservationer

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och
Sedat Dogru - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sven Gustafsson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut bordläggning - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären, NAN

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/499

§6

Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
och Hans-Johnny Hedström (SD) om att
införa kommunala ordningsvakter i Haninge,
bordlagt ärende

Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) och Hans-Johnny Hedström (SD)
föreslår i en motion att kommunen skyndsamt utreder
möjligheterna att införa kommunala ordningsvakter samt snabbt
återkommer med ett förslag om hur detta ska genomföras i
praktiken.
Förvaltningens synpunkter

De försök eller etableringar som sker med ordningsvakter i olika
delar av landet är i de flesta fall kopplade till avgränsade besökstäta
platser. Ordningsvakter kan tillåtas av polisen med stöd av
Polislagen § 13 (PL 13-område). Tillståndet innebär att området
som ordningsvakt ska verka i är tydligt avgränsat och definierat. De
kan med andra ord inte röra sig fritt i kommunens geografiska
område. Då Haninge kommun består av flera fristående
kommundelar blir det svårt för av polisen förordnade
ordningsvakter att verka händelsestyrt i kommundelar där problem
uppstår.
Kommunen tar redan stort ansvar när det gäller att upprätthålla
ordning och trygghet samt minska risk för brott eller skadegörelse
med befintliga väktarresurser. Dessa väktarresurser är dessutom
under 2020 förstärkta med stöd av riktade medel från inrättad
trygghetskommission.
Väktarresursen samspelar med flera andra förebyggande insatser
och aktörer som ytterligare stärker tryggheten, som exempelvis:
- Etablerad föreningsdriven nattvandring sker i samtliga
kommundelar, vilket innebär att vuxennärvaron har stärkts i
områden och platser där ungdomar ofta uppehåller sig.
- Fältassistenter som arbetar uppsökande mot ungdomar och även
verkar på platser där otrygghet uppstår.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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2021-02-08

- Veckovis träffas dessa aktörer ihop med polis, brandförsvar, SL:s
väktare genom MTR, parkeringsbolag och social- och
äldreförvaltningens förebyggarteam. Härigenom delas aktuella
lägesbilder och samverkansbehov identifieras.
Med ovanstående beskrivning bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att väktarresurser redan finns
etablerade och att arbetet med att stärka trygghetskänslan sker
genom etablerad samverkan med flera aktörer. Motionärernas
förslag om kommunala ordningsvakter föreslås därmed avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD), Linus Björkman (M) och Lage Öhlund
(-) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas,
Moderaternas och Lage Öhlunds (-) 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

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och
Sedat Dogru - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och Lage
Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Christian Lindefjärd (SD) yrkar med instämmande av Sven
Gustafsson (M) bifall till motionen.
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (L) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens samt Sverigedemokraterna och Moderaternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås.
Reservationer

Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta de PourbaixLundin, Sara Sixten, Sedat Dogru, Veronica Pagard Salem,
Michael Axelsson och Nonna Karnova - samtliga (M) - Christian
Lindefjärd, Peter Lindefjärd, Kent Svensson, Kjell Brolin och Peter
Ternström - samtliga (SD) - samt Eva Karlsson (-) och Magnus
Malmberg (-) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida
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Protokoll
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Dnr KS 2020/462

§7

Svar på interpellation från Alexandra Anstrell
(M) om Årsta brygga, bordlagt ärende

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri Salonen (C) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2021-02-08

Dnr KS 2020/463

§8

Svar på interpellation från Michael Fridebäck
(M) om säkerheten för personal på
fritidsgårdar, bordlagt ärende

Idrotts- och fritidsnämndens ordförande Nicole Forslund (L)
lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sven Gustafsson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut bordläggning - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll
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Dnr KS 2020/464

§9

Svar på interpellation från Linus Björkman
(M) om bidragsfusk, bordlagt ärende

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sven Gustafsson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut bordläggning - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

22 (45)

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Dnr KS 2020/465

§ 10

Svar på interpellation från William Friström
(V) om arbetssituationen i förskolan, bordlagt
ärende

Grund- och förskolenämndens ordförande Tobias Hammarberg (L)
lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2021-02-08

Dnr KS 2020/523

§ 11

Svar på interpellation från Alexandra Anstrell
(M) om det ökande antalet sexuellt utsatta
barn i Haninges skolor, bordlagt ärende

Grund- och förskolenämndens ordförande Tobias Hammarberg (L)
lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
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Dnr KS 2020/417

§ 12

Uppföljning av översiktsplaneringen 20162019

Sammanfattning

Haninge kommuns översiktsplan består av två dokument;
”Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050” (ÖP 2030) och
”Stadsutvecklingsplan för Haninge stad” (STUP). I uppföljningen
används förkortningarna ÖP 2030 och STUP. När begreppet
”översiktsplan” används avses både ÖP 2030 och STUP. Båda
dokumenten har antagits av kommunfullmäktige 2016-11-07,
§ 305, respektive 2018-04-16, § 63.
Detta är första uppföljningen av översiktsplaneringen och
inkluderar åren 2016 till och med 2019. Ambitionen är att
uppföljningen kan genomföras löpande (årligen eller per
mandatperiod) och ersätta nuvarande separata återrapporteringar av
utvecklingsprogrammen. Metod och resultat för uppföljningen
kommer att utvärderas med möjlighet till förbättringar för framtida
uppföljningar.
Resultatet av uppföljningen visar att utvecklingen i huvudsak har
följt ambitionerna i översiktsplanen. Antagna detaljplaner och
positiva planbesked ges i huvudsak där översiktsplanen ger
förutsättning för bebyggelseutveckling. Befolkningen har ökat mer
än vad som förutsågs i översiktsplanen. Under 2016-2017 överstegs
kommunens bostadstillskott den dåvarande riktlinjen på minst 600
bostäder/år medan tillskottet var lägre under 2018-2019. Under
2016-2019 tillkom i snitt 606 nya bostäder per år. Trots ett högt
tillskott på arbetstillfällen har dessa dock inte ökat i samma höga
takt som befolkningen. Det har medfört en viss minskning av
arbetsplatskvoten från 0,67 till 0,65. I Haninge stad har
arbetstillfällen och invånare ökat i enlighet med ambitionerna.
Bostadstillskottet var högt i början av uppföljningsperioden men
har sjunkit och var totalt sett något lägre än ambitionerna.
Uppföljningen visar att utvecklingsprogrammen för regionala
stadskärnan, Västerhaninge och Jordbro inte längre används och
därför i huvudsak har tjänat sitt syfte. De föreslås därför avslutas.
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Förvaltningens synpunkter

Resultatet av uppföljningen visar att översiktsplanen fungerar
vägledande och att utvecklingen i huvudsak följer ambitionerna.
Plan- och bygglagen (PBL) har från och med 2020-04-01
förändrats vilket fått till följd att kommunfullmäktige ska anta en
planeringsstrategi för översiktsplaneringen senast 24 månader efter
nästa ordinarie val. I planeringsstrategin ska fullmäktige ta
ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för
översiktsplanens aktualitet och kommunens fortsatta arbete med
översiktsplaneringen. Fullmäktige ska även bedöma i vilken
utsträckning översiktsplanen är aktuell (PBL 3 kap § 23). På grund
av ändringarna i PBL finns det inte längre något krav på att
genomföra en aktualitetsprövning av översiktsplanen inom
nuvarande mandatperiod (2018-2022).
Förvaltningen ser att uppföljningen utgör ett stöd i förberedelserna
inför vilka frågor som kan bli aktuella att hantera i en
planeringsstrategi och tillhörande aktualitetsprövning i nästa
mandatperiod (2022-2026).
Med hänvisning till att uppföljningen visar att
utvecklingsprogrammen för regionala stadskärnan, Västerhaninge
och Jordbro inte längre används och i huvudsak har tjänat ut sitt
syfte föreslår förvaltningen att dessa utvecklingsprogram avslutas.
Aktuell vägledning på strategisk nivå finns i ÖP 2030 och i STUP,
som bedöms fylla det behov av stöd som tidigare har sökts i dessa
utvecklingsprogram.
Ambitionen är att uppföljningen av översiktsplaneringen görs
löpande, exempelvis en gång per år eller en gång per mandatperiod,
som en del av kommunens samhällsbyggnadsprocess och
kontinuerliga översiktsplanering. Uppföljningen av
översiktsplaneringen ger en likvärd uppföljning av alla
kommundelar och föreslås ersätta separata återrapporteringar av
utvecklingsprogrammen.
Metodik
Innehållet i uppföljningen har samlats in från samtliga
förvaltningar, Haninge Bostäder och Tornberget genom indikatorer,
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analys av geografiska informationssystem, intervjuer och nya
styrdokument och beslut med koppling till översiktsplaneringen.
Innehållet har anpassats för att kunna ersätta de separata
återrapporteringar av utvecklingsprogrammen och istället ge en
övergripande och jämförbar uppföljning från samtliga
kommundelar.
Eftersom ambitionen är att göra uppföljningen löpande har det varit
angeläget att hitta en uppföljningsmetodik som är tidseffektiv för
framtida uppföljningar. Metodik och resultat från uppföljningen
kommer därför att utvärderas innan nästa uppföljning görs.
Underlag för beslut

- Rapport 2020-09-29 – Uppföljning av översiktsplaneringen åren
2016-2019.
- Bilaga 1: Metodik
- Bilaga 2: Styrdokument och deras uppföljning
- Utvecklingsprogram för regionala stadskärnan (2011)
- Utvecklingsprogram för Västerhaninge (2012)
- Utvecklingsprogram för Jordbro (2006)
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna
(bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) hemställer om att lämna ett särskilt
yttrande från Sverigedemokraterna.
Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund (-) meddelar att Vänsterpartiet och
Lage Öhlund inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Moderaterna. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen medger att Sverigedemokraterna lämnar ett
särskilt yttrande (bilaga).
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Utvecklingsprogram för regionala stadskärnan från 2011
avslutas med hänvisning till ”Översiktsplan 2030” och
”Stadsutvecklingsplan för Haninge stad”.
2. Utvecklingsprogram för Jordbro från 2006 avslutas med
hänvisning till ”Översiktsplan 2030”.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Uppföljning av översiktsplaneringen för åren 2016-2019
godkänns.
2. Uppföljningen av översiktsplaneringen ersätter separata
återrapporteringar av utvecklingsprogrammen.
3. Uppföljningen av översiktsplaneringen görs hädanefter
löpande.
Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund (-) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck, Alexandra
Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till tilläggsförslag från
Moderaterna (bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) hemställer om att få lämna ett särskilt
yttrande från Sverigedemokraterna.
Petri Salonen (C) yrkar avslag på Moderaternas tilläggsförslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om Moderaternas
tilläggsförslag ska avslås eller bifallas och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslaget.
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Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som avslår Moderaternas tilläggsförslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar fullmäktige att bifalla
tilläggsförslaget.” Omröstning sker med voteringsanläggning.
Meeri Wasberg (S) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras kl.
18.45. Sammanträdet återupptas kl. 18.55.
På grund av tekniska problem tas omröstningen om med resultatet
18 ja-röster mot 19 nej-röster, 24 ledamöter är frånvarande
(omröstningsresultat, se bilaga).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar bifalla tilläggsförslaget från Moderaterna.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Utvecklingsprogram för regionala stadskärnan från 2011
avslutas med hänvisning till ”Översiktsplan 2030” och
”Stadsutvecklingsplan för Haninge stad”.
2. Utvecklingsprogram för Jordbro från 2006 avslutas med
hänvisning till ”Översiktsplan 2030”.
3. Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för
exploateringsavtal tas fram av kommunstyrelsen under 2021.
Beslut om nya riktlinjer ska fattas under 3:e kvartalet.
4. Sverigedemokraterna medges lämna ett särskilt yttrande
(bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Strategisk planering KSF, SBF, KOF, SÄF, UBF,
Tornberget och Haninge bostäder.
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Dnr KS 2020/613

§ 13

Införande av teknisk lösning för politiska
distanssammanträden

Sammanfattning

Vid fullmäktiges sammanträde 2020-12-14 § 230 beslutades
möjligheten till distansdeltagande på politiska sammanträden
införas i Haninge kommun. Den tekniska lösning som då
beslutades var tillfällig och kommunstyrelseförvaltningen fick i
uppdrag att återkomma med ett förslag till permanent lösning under
2021 års första kvartal.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ett permanent införande av
två systemlösningar för sammanträden med distansdeltagande samt
extra medel om 800 tkr för att genomföra detta. Tillhörande ärendet
finns även en handbok som beskriver de tekniska och praktiska
premisserna för deltagande på distans.
Förvaltningens synpunkter

Systemlösning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Microsoft Teams som
primär systemlösning för distansdeltagande. Kommunens
förtroendevalda har sedan tidigare applikationen installerad på sina
surfplattor och många tros vara bekanta med den tekniska
lösningen.
Vid distansdeltagande i kommunfullmäktige behöver även
mötessystemet eSessions användas. För att komma ifrån att behöva
växla mellan applikationer under sammanträdet finns möjlighet att
integrera mötessystemet som en flik i Microsoft Teams.
Nämnder som behandlar ärenden som omfattas av sekretess
föreslås använda en separat systemlösning för säkra videomöten,
Compodium. I Haninge kommun föreslås socialnämnden,
Södertörns upphandlingsnämnd och Södertörns
överförmyndarnämnd använda detta system. För det fall
krisledningsnämnden sammankallas föreslås även denna använda
Compodium. Observera att inloggning i Compodium sker via
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BankID vilket respektive förtroendevalda behöver skaffa via sin
bank.
För att möjliggöra distansdeltagande behöver uppgraderingar av
vissa sammanträdesrum i kommunhuset ske. Primärt behöver det
installeras en streaming encoder som möjliggör att sammanträdet i
Teams syns i den fysiska sammanträdeslokalen samt att de som
deltar på distans ser och hör vad som sägs i den fysiska salen.
Denna installation föreslås genomföras i Skärgårdssalen och KSsalen Utö.
Då det ofta är flera nämnder som sammanträder samma datum kan
vissa nämnder behöva se över sina sammanträdestider för att
möjliggöra deltagande på distans.
En prövning kring distansdeltagande vid politiska sammanträden
sker för närvarande i förvaltningsrätten i Luleå med anledning av
möte i kommunfullmäktige i Luleå kommun den 21 december
2020. Besluten vid sammanträdet har inhiberats till följd av en
överklagan av sammanträdet, som skedde på distans, mot bakgrund
av kommunallagens krav om att samtliga deltagare ska kunna se
och höra varandra och delta på lika villkor.
Kommunstyrelseförvaltningen följer den rättsliga prövningen och
eventuella konsekvenser detta kan medföra för val av teknisk
lösning i Haninge kommun.
Utbildning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att lathundar i respektive
system tas fram och distribueras till samtliga förtroendevalda.
Initialt kommer även kommunens Servicedesk finnas tillgänglig
inför och under samtliga sammanträden för att bistå med teknisk
hjälp.
Vidare har ett förslag till handbok tagits fram som omfattar såväl
tekniska aspekter kring distansdeltagande som praktiska moment.
Handboken är bilagd denna recit.
Finansiering
Uppskattad kostnad för installation av teknik i Skärgårdssalen och
KS-salen Utö är cirka 300 tkr. Därutöver bedöms det behövas
teknisk support vid kommunfullmäktiges inledande sammanträden
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motsvarande en kostnad om 25 tkr per sammanträde. Ytterligare
kostnader bedöms tillkomma exempelvis för behov av extra
personalbemanning för teknisk support samt behov av inköp av
viss teknisk kringutrustning för att möjliggöra samtidig bild- och
ljudöverföring. Kommunstyrelseförvaltningen estimerar den totala
kostnaden till 800 tkr.
Dessa medel finns inte i budget för år 2021. 300 tkr föreslås tas i
anspråk från kommunstyrelsens investeringsbudget samt 500 tkr
från kommunfullmäktiges reserv.
Tidplan
Om kommunfullmäktige fattar beslut om att införa föreslagen
permanent lösning behöver avtalad leverantör cirka fyra veckor för
att installera nödvändig teknik i Skärgårdssalen och KS-salen Utö.
Under samma tid föreslås även utbildningsmaterial tas fram och
distribueras till samtliga förtroendevalda. Mot bakgrund av detta
bedömer förvaltningen att den permanenta lösningen för
distanssammanträden kan träda i kraft från 2021-03-01.
Underlag för beslut

- Förslag till handbok för distansdeltagande vid politiska
sammanträden, 2020-01-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till permanent teknisk lösning för distanssammanträden
inklusive handbok godkänns och börjar gälla 2021-03-01.
2. Finansiering av teknisk lösning sker genom att ianspråkta 500
tkr ur kommunfullmäktiges reserv.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Finansiering av teknik i Skärgårdssalen och KS-salen sker
genom att ianspråkta 300 tkr ur kommunstyrelsens
investeringsreserv.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

32 (45)

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Förslag till permanent teknisk lösning för distanssammanträden
inklusive handbok godkänns och börjar gälla 2021-03-01.
2. Finansiering av teknisk lösning sker genom att ianspråkta 500
tkr ur kommunfullmäktiges reserv.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Samtliga förvaltningar
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Dnr KS 2021/5

§ 14

Befrielse från uppdrag

Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Ing-Britt Waern (C), revisor i kommunrevisionen
Pia Lublin (L), ersättare i Mälardalsrådet
Stina Hallberg (L), ersättare i kommunfullmäktige
Bengt Jonasson (SD), ledamot i kultur- och demokratinämnden
Christian Delhage (SD), ersättare i kultur- och demokratinämnden
Josefina Sjöblom (L), deltidsengagerad förtroendevald med
tjänstgöringsgrad 5 %
Förslag till beslut

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter Stina Hallberg (L).
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter Stina Hallberg (L).
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Länsstyrelsen i Stockholms län
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Fredrika Forslund, kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De entledigade
Berörda gruppledare
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Berörda organ
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Dnr KS 2021/5

§ 15

Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda

Valberedningen föreslår:
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Ola Aspgren (nominerad
av Socialdemokraterna) till och med 2023-12-31
Bordläggning
_____
Ledamot i valberedningen efter Pia Lublin (L) till och med 202210-14
Bordläggning (L)
_____
Ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Ingwar Åhman-Eklund (C)
till och med 2022-12-31
Bordläggning (C)
_____
Nämndeman i Södertörns tingsrätt (nomineras av
Vänsterpartiet) till och med 2021-12-31
Jessica Törnrot
_____
Nämndeman i Södertörns tingsrätt (nomineras av Liberalerna) till
och med 2021-12-31
Kubra Mermer
____
Nämndeman i Södertörns tingsrätt (nomineras av Miljöpartiet) till
och med 2021-12-31
Bordläggning
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
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2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi)
Fredrika Forslund, Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda
Berörda organ
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Dnr KS 2021/5

§ 16

Val till vissa uppdrag

Valberedningen föreslår:
Revisor i kommunrevisionen efter Ing-Britt Waern (C) till och med
behandling av årsredovisning för år 2022
Tommy Larsson (C)
_____
Ersättare i Mälardalsrådet efter Pia Lublin (L) till och med år 2023
(intill det ordinarie rådsmöte som hålls året efter val till kommuner
och regioner)
Nicole Forslund (L)
_____
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Siw Nordin Rydén
(nominerad av Sverigedemokraterna) till och med 2023-12-31
Lukasz Tomaszewski
_____
Ledamot i kultur- och demokratinämnden efter Bengt Jonasson
(SD) till och med 2022-12-31
Christian Delhage (SD)
_____
Ersättare i kultur- och demokratinämnden efter Christian Delhage
(SD) till och med 2022-12-31
Bengt Jonasson (SD)
_____
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Christian Lindefjärd
(nominerad av Sverigedemokraterna) till och med 2021-12-31
Roger Gyllenhammar
_____
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Deltidsengagerad förtroendevald med tjänstgöringsgrad 5 % efter
Josefina Sjöblom (L) till och med 2022-12-31
Karl-Anders Molin (L)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi)
Fredrika Forslund, Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda
Berörda organ
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§ 17

Framställan av interpellationer och frågor

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till kansliet.
__________
Expedieras: Akter
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§ 18

Anmälan av motioner

KS 2021/97
Motion från Sven Gustafsson (M) om att stoppa sänkningen av
friskvårdsbidraget
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2021/104
Motion från Christian Lindefjärd (SD) och Kent Svensson (SD) om
att Färjehamnen flyttas från Dalarö till Gålö och ansvaret för
trafiken tas över av Trafikverket
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2021/108
Motion från Christian Lindefjärd (SD) och Kent Svensson (SD) om
att införa arbetskläder inom förskola
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2021/125

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll
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Motion från Åsa Bååth (V) gällande att återställa friskvårdsbidraget
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2021/126
Motion från Lage Öhlund (-), Eva Karlsson (-) och Magnus
Malmberg (-) gällande redovisning av kommunförvaltningens
verkställighet av motioner och medborgarförslag
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
Expedieras: Akter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll
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§ 19

Anmälan av medborgarförslag

KS 2020/625
Medborgarförslag: Belysning på flera lekplatser i Vendelsömalm
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
________
KS 2020/626
Medborgarförslag: Röj och rensa skogen mellan Ribbybergsskolan
och Ribbyholmsvägen och komplettera med en gång- och cykelväg
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
________
KS 2020/627
Medborgarförslag: Skapa ett parkområde kring Dammträsk, Vega
med lekplatser, grönytor, bänkar, café och cykelväg
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
________
KS 2020/628
Medborgarförslag: Avskjuta kanadagässen vid Rudans badplats
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
________
KS 2020/629
Medborgarförslag: Gör en rondell öster om Gålövägens utfart på
Dalarövägen
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
Expedieras: Akter
För kännedom: Berörda nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2020/601

§ 20

Svar på interpellation från Marietta de
Pourbaix-Lundin (M) om hamna rätt i
modulhussoppan

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige
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§ 21

Meddelanden

Om inget annat anges finns meddelandena tillgängliga som bilagor
i appen Meetings Plus.
- Protokollsutdrag socialnämnden 2020-12-15 § 151 Svar på
medborgarförslag: Inför en allmänhetens frågestund i
socialnämnden, såsom man hade tidigare i äldrenämnden
- Protokollsutdrag socialnämnden 2020-12-15 § 163 Ej verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30
september 2020
- Protokollsutdrag idrotts- och fritidsnämnden 2020-12-16 § 98
Svar på medborgarförslag: Nytt användningsområde för grusplanen
mellan Lilla Hundens gata och Stora Hundens gata
- Protokollsutdrag idrotts- och fritidsnämnden 2020-12-16 § 99
Svar på medborgarförslag: Utnyttja lokalerna vid Rudan till
ungdomsverksamhet
- Protokollsutdrag äldrenämndens 2020-12-16 § 106 Ej verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 september 2020
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-12-17 § 140 Svar
på medborgarförslag: Aktivitetspark i stadsdelen Vega
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akter

Justerare

Utdragsbestyrkande

