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Skärgårdssalen
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Beslutande

Kenneth Forsberg, ordförande (S)
Ulla-Britt Öhman, 1:e vice ordförande (C)
Marietta de Pourbaix-Lundin, 2:e vice ordförande (M)
Meeri Wasberg (S)
Åsa Westlund (S)
Göran Svensson (S)
Maria Fägersten (S)
Annett Haaf (S)
Ann-Christine Erlandsson (S), (distans)
Barbro Nordgren (S)
Christer Erlandsson (S), (distans)
Anita Övelius (S)
Mikko Svensson (S)
Madeleine Palmgren (S)
Jorge Galvéz (S), (distans)
Birgitta Malm Pettersson (S), (distans)
Alexandra Anstrell (M), § 22-33
Sven Gustafsson (M)
Michael Fridebäck (M)
Sara Sixten (M), (distans)
Sedat Dogru (M)
Veronica Pagard Salem (M), (distans)
Linus Björkman (M), (distans)
Michael Axelsson (M), (distans)
Nonna Karnova (M)
Kjell Larsson (M), § 22-34 (distans)
Pernilla Kjellin (M), (distans)
Kristoffer Eriksson (M)
Claus Trolle (M)
Mats Mattsson (M), (distans)
Sverre Ekdahl (M), (distans)
Christian Lindefjärd (SD)
Eva Karlsson (-)
Kennerth Valtersson (SD), § 22-38
Magnus Malmberg (-)
Yvonne Forsberg (SD), § 27-43 (distans)
Lage Öhlund (-)
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Peter Lindefjärd (SD)
Kent Svensson (SD)
Kjell Brolin (SD)
Peter Ternström (SD), (distans)
Petri Salonen (C)
Elisabet Sandberg (C), (distans)
Marina Seinegård (C), (distans)
Tobias Hammarberg (L)
Nina Larsson (L), (distans)
Samuel Skånberg (V)
Sevim Celepli (V)
William Friström (V), (distans)
Martin Strömvall (KD)
Joachim Krylborn (KD)
Sahir Drammeh (-)
Mehmet Coksürer (-)
Ahmet Ugan (-), 25-43
Alette Marie Lindgren Sund (S), tjänstgörande ersättare för Marina
Andersson (S)
Fernando Pereira (S), tjänstgörande ersättare för Vusal Quliyev (S),
(distans)
Joakim Goding (M), tjänstgörande ersättare för Alexandra Anstrell (M), §
34-43, (distans)
Lars Lindholm (M), tjänstgörande ersättare för Kjell Larsson (M), § 3543, (distans)
Göran Boström (SD), tjänstgörande ersättare för Andreas Hagman (SD), §
38-43, (distans)
Mikaela Andersson (SD), tjänstgörande ersättare för Yvonne Forsberg
(SD), § 22-26, samt Kennerth Valtersson (SD), § 39-43 (distans)
Sixten Magnusson (SD), tjänstgörande ersättare för Andreas Hagman
(SD), § 22-37
Patrik Lind (L), tjänstgörande ersättare för Göran Florén (L)
Kjell Bjerrehorn (L), tjänstgörande ersättare för Josefina Sjöblom (L)
Margareta Jonsson (V), tjänstgörande ersättare för Åsa Bååth (V),
(distans)
Mary Vel (KD), tjänstgörande ersättare för Suzanne Enman (KD),
(distans)
Abdelouahid Sofri (MP), tjänstgörande ersättare för Ahmet Ugan (-), §
22-24, (distans)
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Ersättare

Marja Väisänen (S), (distans)
Gerd Sandin (S), (distans)
Lennart Stålnacke (S), (distans)
Charlotte Schröder (M), (distans)
Aidin Saradjzadeh (M), (distans)
Henry de Wendel (M), (distans)
Anthon Gyllensten (C), (distans)
Nafi Cilgin (V), (distans)
Patrik Romare (KD), (distans)

Sammanträdet ajournerades kl. 16.33 för omstart av teknik. Sammanträdet återupptogs kl.
16.40.
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Justeringens
plats och tid

2021-03-17

Paragrafer

22–43

Sekreterare
Fredrika Forslund

Ordförande
Kenneth Forsberg (S)

Justerare
Ulla-Britt Öhman (C)

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

2021-03-08

Datum då anslaget
sätts upp

2021-03-10 avseende § 38-40
2021-03-18 avseende § 22-37 samt 41-43

Datum då anslaget
tas ned

2021-04-01 avseende § 38-40
2021-04-09 avseende § 22-37 samt 41-43

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift
Fredrika Forslund, sekreterare
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§ 22

Tillkännagivande

Tillkännagivandet är anslaget på kommunens anslagstavla 202102-25 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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§ 23

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 2021-03-17.
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 2021-03-17.
__________

Justerare
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§ 24

Ledamöternas frågestund

Sven Gustafsson (M) frågar kommunalrådet Jens Davidson (KD)
om ungdomsrån i Haninge.
Alexandra Anstrell (M) frågar grund- och förskolenämndens
ordförande Tobias Hammarberg (L) om arbetet med Haninge
kommuns skolor.
Michael Fridebäck (M) frågar idrotts- och fritidsnämndens
ordförande Nicole Forslund (L) om insatser för att hjälpa
ungdomar.
Linus Björkman (M) frågar stadsbyggnadsnämndens ordförande
Petri Salonen (C) om ökad bebyggelse i norra Tungelsta.
Sara Sixten (M) frågar gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande Maria Fägersten (S) om hur skolkuratorer når ut till
gymnasieelever under pandemin.
__________

Justerare
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Dnr KS 2020/476

§ 25

Taxa för markupplåtelser av offentlig plats
och torghandel, återremitterat ärende

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har 2020-10-21, § 117, hemställt hos
kommunfullmäktige att revidera taxa för markupplåtelser av
offentlig plats och torghandel. Kommunfullmäktige återremitterade
2020-12-14, § 229, förslaget till kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade senast 2014-05-12, § 98, om
reviderade taxor inom området. Vad gäller taxan för
markupplåtelser finns anledning att komplettera nuvarande taxa för
markupplåtelser så att fler användningsområden omfattas av taxan.
Det gäller exempelvis för filminspelningar och kommersiella
evenemang med inträdes- eller deltagaravgifter samt även för vissa
byggetableringar med byggbodar med mera. För dessa
användningsområden saknar Haninge kommun i dag beslutad taxa.
Detta innebär dels att kommunen går miste om potentiella intäkter
samt dels att ekonomiska incitament saknas för att begränsa
tidsutdräkten för markupplåtelser för byggetableringar där
ordningslagen ligger till grund. Det är nödvändigt att ibland tillåta
byggetableringar på allmän platsmark för att en kommun ska kunna
utvecklas och växa samt utföra erforderliga underhållsarbeten i
infrastrukturen. Det är önskvärt att byggetableringar innebär en så
liten störning som möjligt för den markanvändning som kommunen
ursprungligen planerat och det är rimligt att
kommuninvånarna/kommunen kompenseras med en avgift när de
upplåter sin mark för ett annat ändamål. Så sker vanligen i flertalet
kringliggande kommuner.
Mot bakgrund av detta föreslog stadsbyggnadsnämnden att taxor
för upplåtelse av offentlig plats och upplåtelse av torghandel i
Haninge kommun revideras. I den föreslagna taxan är förändringar
jämfört med nuvarande taxa markerade med gult.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndens förslag
och noterar att det i den tillhörande tjänsteskrivelsen utöver förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

13 (59)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

om reviderad taxa även nämns att lokala ordningsföreskrifter
uppdateras. Revideringen av ordningsföreskrifter antogs av
kommunfullmäktige 2020-06-08, § 98, och stadsbyggnadsnämnden
föreslår inga revideringar av ordningsföreskrifterna utöver detta.
Åtgärder för att begränsa coronapandemin har drabbat
småföretagare och restaurangbranschen ekonomiskt. För att
underlätta för näringslivet i kommunen och bidra till att minska
smittspridningen i samhället föreslår kommunstyrelseförvaltningen
att de ordinarie taxorna inom kategori 1 ”Försäljning servering”
inte ska tas ut till och med 2021-09-30. Beslutet skulle innebära ett
inkomstbortfall på 150 000 kr.
Trots att ingen taxa tas ut ska ansökan om markupplåtelse göras
enligt tidigare beslut via polismyndigheten.
Underlag för beslut

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 229
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-10-21, § 117 inklusive
tjänsteskrivelse
- Förslag taxor för upplåtelse av offentlig plats och upplåtelse av
torghandel i Haninge kommun
- Bilaga 1 - Torgplatser
- Nu gälande taxor för upplåtelse av offentlig plats och upplåtelse
av torghandel i Haninge kommun
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Åsa Bååth (V)
och Lage Öhlund (-) bifall till tilläggsförslag från Moderaterna och
Vänsterpartiet (bilaga).
Petri Salonen (C) och Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunalrådsberedningens förslag samt tilläggsförslaget från
Moderaterna och Vänsterpartiet med instämmande av Lage Öhlund
(-).
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Ordföranden ställer först proposition på
kommunalrådsberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Moderaterna och Vänsterpartiet ska avslås eller bifallas och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till taxor för upplåtelse av offentlig plats och upplåtelse
av torghandel i Haninge kommun antas och träder i kraft
2021-03-01. Därmed upphör nu gällande taxor för upplåtelse av
offentlig plats och upplåtelse av torghandel i Haninge kommun
att gälla.
2. Kommunala taxor inom kategori 1 ” Försäljning servering” tas
inte ut till och med 2021-09-30.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin,
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund
(-) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Lage Öhlund (-)
bifall till två tilläggsförslag från Moderaterna (bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till Moderaternas andra
tilläggsförslag.
Sevim Celepli (V) yrkar bifall till två tilläggsförslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Sven Gustafsson (M) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras
kl. 17.05. Sammanträdet återupptas kl. 17.10.
Sven Gustafsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen med motiveringen att bereda tilläggsförslagen
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och ta upp ärendet i sin helhet vid nästa sammanträde i
kommunfullmäktige.
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
avgöras vid dagens 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 30 ja-röster mot 31 nej-röster
(omröstningsresultat, se bilaga).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen. Därmed faller övriga yrkanden som framförts
under debatten.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen
att bereda tilläggsförslagen och ta upp ärendet i sin helhet vid
nästa sammanträde i kommunfullmäktige.
Reservationer

Meeri Wasberg, Kenneth Forsberg, Barbro Nordgren, Madeleine
Palmgren, Göran Svensson, Maria Fägersten, Mikko Svensson,
Anita Övelius - samtliga (S) - Tobias Hammarberg (L) - Petri
Salonen och Marina Seinegård - samtliga (C) - Martin Strömvall
och Joachim Krylborn - samtliga (KD) - samt Mehmet Coksürer (-)
- reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: SBN, polisen, SMOHF
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Dnr KS 2019/527

§ 26

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
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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

Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Sven
Gustafsson (M) bifall till motionen.
Göran Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens samt 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

Marietta de Pourbaix-Lundin, Linus Björkman, Sven Gustafsson,
Alexandra Anstrell, Pernilla Kjellin, Veronica Pagard Salem,
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Kristoffer Eriksson, Nonna Karnova och Mats Mattsson - samtliga
(M) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären, NAN

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr KS 2020/463

§ 27

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.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________

Justerare
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Dnr KS 2020/464

§ 28

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.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
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Dnr KS 2020/82

§ 29

Strategi för att stärka barns rättigheter i
Haninge kommun, för antagande

Sammanfattning

År 1990 ratificerade Sveriges riksdag FN:s konvention om barnets
rättigheter, barnkonventionen. Det innebar att Sverige var
folkrättsligt bundet av att genomföra barnkonventionen. Sveriges
riksdag beslutade i juni 2018 att barnkonventionen också skulle
inlemmas i svenska lag vilket genomfördes den 1 januari 2020.
Haninge kommun har arbetat med barns rättigheter inom olika
verksamheter sedan 90-talet men inför riksdagens beslut om att
göra barnkonventionen till lag gavs kommunstyrelsen i uppdrag i
mål och budget år 2017–2018 att påbörja arbetet med
implementeringen av barnkonventionen i kommunens
verksamheter. Sedan tidigare finns ”Strategi för ungas trygghet,
hälsa och utveckling”, som föreslagen strategi bygger vidare på och
har haft som utgångspunkt. Arbetet är en del i kommunens vision
och målområden för ett gott liv i Haninge.
Strategin för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun syftar
till att stärka barnets rättigheter inom alla berörda områden och
verksamheter inom kommunen. Strategin utgör en vägledning och
ett stöd för åtgärder och beslut i kommunen som har påverkan på
barn. Strategin är ett övergripande styrdokument som anger en
framtidsbild för barns rättigheter i Haninge kommun, inriktningen
genom att särskilt peka ut fyra av artiklarna i barnkonventionen
som utgångspunkter samt anger fem förutsättningar för
genomförandet.
Strategin skickades ut på remiss den 1 februari 2020 till 50 olika
instanser. 19 remissvar har inkommit och under maj månad har
svaren sammanställts och strategin justerats.
Styrgrupp för arbetet har varit kommundirektörens ledningsgrupp.
En barnrättsgrupp med representanter från samtliga
förvaltningar/bolag skapades 2017 och ett flertal möten och
workshops har hållits under åren 2017–2018. Haninge kommun har
även skrivit ett samarbetsavtal med UNICEF Sverige, 2017-06-14,
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om att tillsammans med fyra andra kommuner ingå i ett pilotprojekt
under åren 2017–2019 med möjligheten att bli en
barnrättskommun. UNICEF diplomerade Haninge kommun som
barnrättskommun sommaren 2019. Diplomeringen gäller i två år.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att strategin för att stärka
barns rättigheter i Haninge kommun bidrar till inriktning av det
fortsatta arbetet. Utifrån strategin behöver varje nämnd och bolag
upprätta handlingsplaner utifrån sina förutsättningar. Med strategin
finns en gemensam grund för dessa handlingsplaner som bidrar till
att uppfylla kommunfullmäktiges vision och målområden för ett
gott liv i Haninge.
I enlighet med kommunens struktur för styrdokument som
fastställdes 2006-03-20, § 73, och den utvecklade praxis som
framgår av kommunens intranät så fattas beslut om strategier av
kommunstyrelse eller nämnd. Således föreslås strategin för att
stärka barns rättigheter i Haninge kommun att beslutas av
kommunstyrelsen eftersom den bidrar till att kommunens
övergripande mål kan uppnås. Den gällande strategin, Strategi för
ungas trygghet, hälsa och utveckling föreslås upphöra att gälla.
Eftersom det beslutet fattades i kommunfullmäktige måste
kommunfullmäktige också besluta om att strategi upphör att gälla.
Strategin för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun
kommer när den är antagen att presenteras och formges efter
Haninge kommuns grafiska profil.
Underlag för beslut

- Strategi för barns rättigheter i Haninge kommun
- Remissammanställning Strategi för barns rättigheter i Haninge
kommun
- Kommunstyrelsens beslut 2017-06-14, § 161 Samarbetsavtal med
UNICEF Sverige om barnrättskommun
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
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Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Lage Öhlund (-)
bifall till eget förslag från Moderaterna (bilaga) innebärande att
ärendet återremitteras.
Åsa Bååth (V) yrkar bifall till eget förslag från Vänsterpartiet
(bilaga) innebärande att ärendet återremitteras.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag, det egna förslaget från
Moderaterna med instämmande av Lage Öhlund (-) innebärande att
ärendet återremitteras och 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.
Ordföranden konstaterar därefter att det endast finns ett förslag till
beslut - kommunalrådsberedningens, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Strategin för ungas trygghet, hälsa och utveckling upphör att
gälla.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun
antas.
Christian Lindefjärd (SD) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin,
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund
(-) reserverar sig mot beslutet.
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Överläggningar i kommunfullmäktige

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Sevim Celepli
(V), Christian Lindefjärd (SD), Lage Öhlund (-), Eva Karlsson (-)
och Magnus Malmberg (-) att kommunstyrelsens förslag avslås.
Meeri Wasberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen.
Sven Gustafsson (M) yrkar att ärendet avgörs vid dagens
sammanträde.
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.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.” Omröstning sker med voteringsanläggning och
resultatet av omröstningen är 30 ja-röster mot 31 nej-röster
(omröstningsresultat, se bilaga).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss. Därmed faller
övriga yrkanden som framförts under debatten.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen genom
minoritetsåterremiss med kommunledningens motivering att
tydliggöra de olika dokumentens inbördes förhållande för att
klargöra det konkreta arbetet som följer efter den nya strategins
antagande och denna tidigare gällande strategins upphävande.
Reservationer

Linus Björkman, Alexandra Anstrell, Veronica Pagard Salem och
Nonna Karnova - samtliga (M) - Christian Lindefjärd (SD) - samt
Sevim Celepli och Samuel Skånberg - samtliga (V) - reserverar sig
mot beslutet.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Haninge bostäder, Idrotts- och
fritidsnämnden, Kultur- och demokratinämnden, Näringslivs-och
arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden,
Södertörns överförmyndarnämnd, Tornberget AB, Äldrenämnden
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Dnr KS 2021/62

§ 30

Teknisk justering av driftbudgetramar för
2021 från kultur- och demokratinämnden till
idrotts- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Haninge kommun planerar rivning av Jordbro kultur- och
föreningshus under vinter/vår 2021. Icke-kommunala verksamheter
har evakuerats liksom kultur- och fritidsförvaltningens
områdeskontor för område Syd. I början av 2021 ska slutligen
biblioteket och fritidsgården Ung 137 evakueras. Rivningen
innebär att lokalförsörjningsenhetens kostnadsbild från Tornberget
påverkas. Evakueringstidens längd är okänd.
Den föreslagna ramjusteringen går ut på att verksamheterna ska
betala verkliga lokalkostnader för evakueringslokaler och tilldelad
budget ska justeras efter verklig kostnadsnivå.
Med okänd evakueringstid och förändrad kostnadsbild för
lokalförsörjningsenheten, fyller det inget syfte att verksamheten
skulle fortsätta att betala den gamla hyran. Detta skulle snarare
försvåra den ekonomiska överblicken och effekter av eventuella
framtida verksamhetsförändringar. Vidare skulle rapporteringen till
Statistiska Centralbyråns räkenskapssammandrag bli missvisande i
jämförelsen med andra kommuner. Kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande visar att lokalkostnaden för
kultur- och demokratinämnden kommer sjunka efter evakueringen,
medan det motsatta gäller för idrotts- och fritidsnämnden.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget
från idrott- och fritidsnämnden och kultur- och demokratinämnden.
Underlag för beslut

- Idrotts- och fritidsnämndens beslut 2020-12-16 §104
- Kultur- och demokratinämndens beslut 2020-12-15 §104
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 –
Ramjusteringar vid evakuering av Jordbro kultur- och föreningshus
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Överföring av driftbudgetram om 1 500 tkr till idrott- och
fritidsnämnden från kultur- och demokratinämnden godkänns.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Överföring av driftbudgetram om 1 500 tkr till idrott- och
fritidsnämnden från kultur- och demokratinämnden godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Idrott- och fritidsnämnden, kultur- och
demokratinämnden
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Dnr KS 2021/63

§ 31

Justering av driftbudget 2021 och överflytt av
ansvaret för Miljöverkstans verksamhet från
idrotts- och fritidsnämnden till grund- och
förskolenämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav grund- och förskolenämnden i uppdrag i
kommunens reviderade mål- och budget 2020-2021, bilaga 2, att
utreda nyttjandet av Rudan Center och samordningsfördelar mellan
KreMima och Miljöverkstan.
Utbildningsförvaltningen fick 2020-06-10, § 62, i uppdrag av
grund- och förskolenämnden att i en skriftlig rapport redovisa vilka
tänkbara alternativ som finns för att uppnå samordningsfördelar
mellan KreMima och Miljöverkstan. Utredningen skulle minst
omfatta båda nedanstående alternativ:
1. KreMima och Miljöverkstan hittar former för samarbete med
målet att uppnå samordningsfördelar.
2. Utbildningsförvaltningen övertar den verksamhet som
Miljöverkstan bedriver.
Grund- och förskolenämnden och idrott- och fritidsnämnden
föreslår att Miljöverkstans verksamhet slås samman med KreMiMa
som ingår i utvecklings- och hållbarhetscentret på
Utbildningsförvaltningen. Medarbetarna kommer tillhöra det
pedagogiska teamet på centrum för lärande och hälsa. Lokalerna
kommer att tillhöra utvecklings- och hållbarhetscentret.
Då budgeten för Miljöverkstans verksamhet ska minskas med 500
000 kronor per år tas motsvarande en heltidstjänst bort. Återstående
anslag för Miljöverkstan, inklusive kapitalkostnader, överförs från
Idrott- och fritidsnämnden till Grund- och förskolenämnden.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget
från idrott- och fritidsnämnden och grund- och förskolenämnden.
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Underlag för beslut

- Idrott- och fritidsnämndens beslut 2020-12-16, § 103
- Grund- och förskolenämndens beslut 2020-12-09, § 110
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Övertagande av ansvaret för Miljöverkstans verksamhet från
idrott- och fritidsnämnden till grund- och förskolenämnden från
och med 1 augusti 2021 godkänns.
2. Ökad driftbudget för grund- och förskolenämnden om 2 100 tkr
samt minskad driftbudget för idrott-och fritidsnämnden med
motsvarande godkänns.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Övertagande av ansvaret för Miljöverkstans verksamhet från
idrott- och fritidsnämnden till grund- och förskolenämnden från
och med 1 augusti 2021 godkänns.
2. Ökad driftbudget för grund- och förskolenämnden om 2 100 tkr
samt minskad driftbudget för idrott-och fritidsnämnden med
motsvarande godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, idrott- och
fritidsnämnden
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Dnr KS 2021/64

§ 32

Teknisk justering av driftbudgetram 2021 för
kultur- och demokratinämnden

Sammanfattning

Haninge kommun planerar rivning av Jordbro kultur- och
föreningshus under vinter/vår 2021. Icke-kommunala verksamheter
har evakuerats liksom kultur- och fritidsförvaltningens
områdeskontor för område Syd. I början av 2021 ska slutligen
biblioteket och fritidsgården Ung 137 evakueras. Rivningen
innebär att lokalförsörjningsenhetens kostnadsbild från Tornberget
påverkas. Evakueringstidens längd är okänd.
Den föreslagna ramjusteringen går ut på att verksamheterna ska
betala verkliga lokalkostnader för evakueringslokaler och tilldelad
budget ska justeras efter verklig kostnadsnivå.
Med okänd evakueringstid och förändrad kostnadsbild för
lokalförsörjningsenheten, fyller det inget syfte att verksamheten
skulle fortsätta att betala den gamla hyran. Det skulle snarare
försvåra den ekonomiska överblicken och effekter av eventuella
framtida verksamhetsförändringar. Vidare skulle rapporteringen till
Statistiska Centralbyråns räkenskapssammandrag bli missvisande i
jämförelsen med andra kommuner. Kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande visar att lokalkostnaden för
kultur- och demokratinämnden kommer sjunka efter evakueringen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget
från kultur- och demokratinämnden.
Underlag för beslut

- Kultur- och demokratinämndens beslut 2020-12-15 §10, inklusive
kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 –
Ramjusteringar vid evakuering av Jordbro kultur- och föreningshus
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
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1. Minskning av kultur- och demokratinämndens driftbudgetram
2021 med 1 600 tkr godkänns.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Minskning av kultur- och demokratinämndens driftbudgetram
2021 med 1 600 tkr godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Kultur- och demokratinämnden
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Dnr KS 2021/138

§ 33

Revidering av plan- och bygglovstaxa 2021

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har 2021-02-10 § 14 beslutat om
revidering av taxa inom plan- och bygglagens område samt
geografisk information och tjänster m.m. Nämnden beslutade om
revidering av avgiftsbestämningen enligt följande:
”Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när
ärendet/beställningen inkommer och diarieförs. För tidsersättning
tillämpas den taxa som gäller när uppdraget utförs. Om det finns
särskilda skäl kan stadsbyggnadsnämnden i ett visst ärende eller för
särskilt uppdrag besluta om en höjning eller sänkning av avgiften.”
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att nuvarande taxa bör
uppdateras såväl vad gäller taxenivåer som utformning, i syfte att
göra den lättare att använda såväl för kunder som för handläggare.
Generellt görs taxan om för att följa den modell som föreslås av
Sveriges kommuner och regioner (SKR). För att underlätta
beräkningar av tidsåtgång har antalet kategorier per produkt
minimerats. Vidare har vissa förtydliganden i taxan gjorts.
Föreslagna ändringar framgår av bilaga.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget och
föreslår att fullmäktige antar taxan att gälla från och med 2021-0401.
Underlag för beslut

- Protokollsutdrag SBN 2021-02-10 § 14
- Tjänsteskrivelse SBF Revidering av TAXA 2021 Plan- och
bygglovsverksamhet samt geografisk information
- Taxa för Haninge kommuns verksamhet inom plan- och
bygglagens område samt geografisk information och tjänster m.m.
- Bilaga med taxetabeller och ändringsförslag för geografiska
tjänster
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Moderaterna (bilaga).
Christian Lindefjärd (SD), Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund (-)
meddelar att Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Lage Öhlund
(-) inte deltar i beslutet.
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 Moderaterna lämnar ett särskilt
yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Taxa inom plan- och bygglagens område samt geografisk
information m.m. i enlighet med stadsbyggnadsnämndens
förslag fastställs att gälla från och med 2021-04-01. Nuvarande
taxa upphör att gälla från samma datum.
Christian Lindefjärd (SD), Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund (-)
deltar inte i beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande från
Sverigedemokraterna.
Sven Gustafsson (M) hemställer om att få lämna ett särskilt
yttrande från Moderaterna.
Sevim Celepli (V) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande
från Vänsterpartiet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget. Därefter finner ordföranden att fullmäktige medger
att Sverigedemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet lämnar
ett särskilt yttrande.
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Kommunfullmäktiges beslut

1. Taxa inom plan- och bygglagens område samt geografisk
information m.m. i enlighet med stadsbyggnadsnämndens
förslag fastställs att gälla från och med 2021-04-01. Nuvarande
taxa upphör att gälla från samma datum.
2. Sverigedemokraterna medges lämna ett särskilt yttrande
(bilaga).
3. Moderaterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
4. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBN
För kännedom:
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Dnr KS 2019/524

§ 34

Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om
att behålla fritidsgårdar

Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) har lämnat en motion i kommunfullmäktige
om att upphäva beslutet i idrotts- och fritidsnämnden om
nedläggning av fritidsgårdar, samt att kostnaden för en fortsatt
verksamhet belastar det ekonomiska resultatet.
Motionären refererar till ett radioinslag från Sveriges radio där en
ung person och en förälder uttalar sig om fritidsgården på Dalarö.
Vidare refererar motionären till den utredning om
fritidsgårdsverksamhet som förvaltningen genomfört.
Motionen har remitterats till idrotts- och fritidsnämnden och de har
inkommit med svar 2020-02-12 § 15. I svaret har idrotts- och
fritidsnämnden redogjort för bakgrunden till beslutet om att lägga
ner vissa fritidsgårdar. Nämndens uppfattning är att
utvecklingsarbetet kommer att leda fram till en angelägen och
spännande fritidsgårdsverksamhet för unga i Haninge.
Förvaltningens synpunkter

Under 2019 varslade Sveriges kommuner och regioner (SKR) om
att en lågkonjunktur kommer att drabba Sverige och att
kommunerna kommande år går in i ett svårt läge. Under början av
2020 har covid-19 pandemin påverkat lågkonjunkturen negativt
och kommunerna kommer att drabbas med minskade skatteintäkter
och en ökad arbetslöshet. Kommunen står alltså inför
besparingsåtgärder kommande år. Behoven, främst i form av ökade
volymer, ökar men de ekonomiska resurserna ökar inte i samma
takt.
I samband med arbetet inför mål och budget 2019-2020 tillsatte
kultur- och fritidsförvaltningen en utredning av
fritidsgårdsverksamheten för att kunna möta en budget inom
tilldelad ram. Utredningens ambition är att hantera besparingen på
ett sätt som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling på
lång sikt.
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Den 23 oktober 2019 fattade idrotts- och fritidsnämnden beslut om
att avveckla verksamhetsformen träffpunkt. Avvecklingen innebär
en besparing för fritidsgårdsverksamheten på drygt 2 mnkr. Idrottsoch fritidsnämnden har som ambition att stärka kvaliteten i
kommunens kvarstående fritidsgårdsverksamhet genom nya typer
av arbetssätt och verksamhetsinriktningar för att bättre svara upp
mot ungas behov och önskemål, nå en betydligt större andel
ungdomar i Haninge samt uppnå jämställdhetsmålet. I
utvecklingsarbetet kommer såväl medarbetare som unga i
målgruppen delta för att skapa en fritidsverksamhet som angår
många fler unga i Haninge.
Den 1 januari 2020 avvecklades Lyckebygården och under
sommaren 2020 även Dalarögården. Ett partnerskapsavtal för
upphållsverksamhet på Dalarö har ingåtts med en förening. I
Strategi och budget 2021 – 2022 beslutade idrotts- och
fritidsnämnden att inte avveckla Vendelsögården och
Tungelstagården.
Med ovanstående som bakgrund föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motion från Samuel Skånberg (V) om att behålla fritidsgårdar 2019-11-01
- Protokoll idrotts- och fritidsnämnden 2020-02-12, § 15
Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V), Sven Gustafsson (M) och Lage Öhlund (-) yrkar
bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets,
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
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1. Motionen avslås.
Reservationer

Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Samuel Skånberg (V) yrkar med instämmande av Michael
Fridebäck (M), Lage Öhlund (-), Eva Karlsson (-) och Magnus
Malmberg (-) bifall till motionen.
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens samt Vänsterpartiet, Moderaternas, Lage
Öhlund (-), Eva Karlsson (-) och Magnus Malmbergs (-) yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar
fullmäktige att bifalla motionen.” Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 38 ja-röster
mot 22 nej-röster. 1 ledamot är frånvarande (omröstningsresultat,
se bilaga).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar enligt med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg, William Friström, Sevim Celepli och Margareta
Jonsson - samtliga (V) - Eva Karlsson, Lage Öhlund och Magnus
Malmberg - samtliga (-) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
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För kännedom: Motionären, IFN
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Dnr KS 2019/590

§ 35

Svar på motion från William Friström (V) om
gör Haninge till en fristadskommun

Sammanfattning

William Friström (V) föreslår i rubricerad motion att Haninge
kommun blir en fristadskommun.
Migrationsverkets definition av fristad åt förföljda konstnärer är att
”Kommuner eller regioner som vill bidra till att värna om
yttrandefriheten, kan erbjuda författare, bildkonstnärer, musiker,
dramatiker, journalister och andra professionella konstnärer som
lever under hot i sina hemländer, en fristad under två år.”.
Motionen har remitterats till kultur- och demokratinämnden som i
sitt yttrande skriver att kommunen aktivt arbetar för att stödja
yttrandefriheten och den konstnärliga friheten genom kommunens
kulturpolitiska program 2015-2025. Programmet stödjer sig på
internationella, nationella och regionala dokument som hävdar
mänskliga rättigheter och att alla människor ska ha rätt till
delaktighet i kulturlivet på lika villkor.
Nämnden beskriver att kommuner eller regioner kan erbjuda
professionella konstnärer som lever under hot i sina hemländer en
fristad under två år genom ett fristadsprogram som administreras av
ICORN (International Cities of Refuge Network) – en
medlemsorganisation för städer, kommuner, regioner som arbetar
för yttrandefrihet med stöd av Statens kulturråd och
Migrationsverket. Det finns idag 24 fristäder i Sverige som är
medlemmar i ICORN. I Stockholmsregionen är det enbart
Stockholms stad som är fristadskommun. Region Stockholm har
inte någon stödjande funktion gentemot kommuner i regionen så
som Region Skåne och Västra Götalandsregionen har.
ICORN:s fristadsprogram kan liknas vid ett konstnärligt
residensprogram – ett skattefritt, tvåårigt stipendium – men vid
urvalet är det viktigaste kriteriet behovet hos konstnären att utöva
sitt konstnärskap säkert och fritt. En fristad ska ge arbetsro och
möjlighet att bygga upp nätverk och sociala kontakter.
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Förutom att tillhandhålla boende och stipendium ska kommunen
utse en fristadskoordinator som stödjer personen att få hjälp att
verka som fri konstnär. Oftast är det kulturnämnder som ansvarar
för detta och gärna i samarbete med andra parter i kommunen – till
exempel om konstnären har med sig familj som har behov av skola
och barnomsorg. Fristadskommunen behöver med andra ord
ekonomi som täcker kostnader för stipendium, boende, resor,
visum och koordinatorstjänst. Stipendiesumman är fastställd av
ICORN.
Kultur- och demokratinämnden ser positivt på att Haninge kommun
blir en fristadskommun men skriver samtidigt att engagemanget
måste vägas mot det ekonomiska ansvar som åligger kommunen.
Kostnader som är förenade med att fullfölja åtagande som
fristadskommun måste garanteras den nämnd som i så fall skulle
ansvara för en sådan överenskommelse.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av kultur- och
demokratinämndens yttrande och delar nämndens ståndpunkt att
yttrandefrihet och konstnärlig frihet är viktiga principer.
Nämnden beskriver att det är förenat med kostnader och
administration att delta i ICORN:s fristadsprogram och att erbjuda
fristad för en konstnär. Stockholmsregionen erbjuder inte någon
stödfunktion på det sätt som vissa andra regioner gör, vilket ställer
högre krav på kommunen.
Nämnden skriver också i sitt yttrande att engagemanget måste
vägas mot det ekonomiska ansvar som åligger kommunen och att
den nämnd som får ansvaret behöver tilldelas medel.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att medel för detta inte
ryms inom kultur- och demokratinämndens budget.
Trots att motionens intention ligger i linje med det Kulturpolitiska
programmet och grundläggande demokratiska principer som
yttrandefrihet och konstnärlig frihet föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen mot bakgrund av ovan
avslås.
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Underlag för beslut

- Motionen
- Kultur- och demokratinämndens yttrande
Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (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

Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Marina Seinegård (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
William Friström (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens samt Vänsterpartiets 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

Samuel Skånberg, William Friström, Sevim Celepli och Margareta
Jonsson - samtliga (V) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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För kännedom: motionären, KDN
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Dnr KS 2019/587

§ 36

Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
avseende inrättande av en äldrekurator i
Haninge kommun, för en förbättrad psykisk
hälsa för våra ensamma äldre

Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) föreslår i rubricerad motion att inrätta en
äldrekurator i Haninge kommun för personer som är pensionärer
vilka redan har hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende.
Motionen har remitterats till äldrenämnden som i sitt yttrande
redogör för funktioner och arbetssätt inom social- och
äldreförvaltningens verksamheter, som på olika sätt stödjer äldre
personer som har psykisk ohälsa. Förvaltningen arbetar med
uppsökande hembesök och informationsträffar för äldre,
anhörigstöd, uppgifter inom biståndshandläggarnas
utredningsuppdrag, stöd till äldre som utsätts för hot och våld i nära
relation samt stöd som erbjuds äldre som har hemtjänst eller bor på
vård- och omsorgsboende.
Äldrenämnden beskriver också att det under ett par år fanns en
inrättad kuratorstjänst för äldre som kompletterade
biståndshandläggares och äldrelots. Tidigare försök visar att en
kuratorsfunktion i kommunal regi var en otydlig roll, med oklar
ansvarsfördelning gentemot övriga yrkesroller inom kommun och
primärvård. Erfarenhet av kuratorstjänsten visar att behov av
stödsamtal kan tillgodoses av individens ordinarie
biståndshandläggare, med komplement från äldrelots och
demenssamordnare vid behov av mer fördjupade samtal och
specialistkunskap. I de fall det behövs en fast kuratorskontakt, har
primärvården bäst kompetens inom området. Kommunens
kuratorstjänst kom främst att lotsa individen vidare till
primärvården. Äldrenämnden valde att avveckla kuratorstjänsten
under 2019 med motivering att behovet av en
kurator/specialisthandläggare tillgodoses av andra funktioner inom
förvaltningen, samt av primärvården i egenskap av ”första linjens
psykiatri”.
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Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av äldrenämndens
yttrande och delar bedömningen att behovet av stöd till äldre
personer med psykisk ohälsa kan tillgodoses av befintliga
funktioner och insatser som redan erbjuds av social- och
äldreförvaltningen, samt att huvudmammaansvaret för första
linjens psykiatri ligger hos regionen. Kommunstyrelseförvaltingen
föreslår mot bakgrund av detta resonemang att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
- Äldrenämndens yttrande 2020-06-17, § 45, inklusive
tjänsteskrivelse
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.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martin Strömvall (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christian Lindefjärd (SD) yrkar med instämmande av Yvonne
Forsberg (SD) och Kent Svensson (SD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens samt Sverigedemokraternas yrkande om bifall
till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
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och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd, Kennerth Valtersson och Kent Svensson samtliga (SD) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: motionären, ÄN
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Dnr KS 2019/588

§ 37

Svar på motion från Yvonne Forsberg (SD)
om att öka tryggheten inne på Fredrika
Bremergymnasiet och den yttre närmiljön

Sammanfattning

Yvonne Forsberg (SD) föreslår i motionen följande;
Se över den kameraövervakning som finns, förbättra kvaliteten
samt införskaffa övervakningskameror med högupplösta bilder som
kan underlätta utredningsarbetet
Se över elevernas skåp och avskaffa existerande hänglås så att
skolan har tillgång till elevernas skåp om polisen behöver söka
igenom något skåp vid brottsmisstanke
Skolan ska se över och skärpa de allmänna ordningsregler som ska
främja tryggheten på skolan, där eleverna ska göras delaktiga
genom att intyga att trygghetsmålen följs genom sin underskrift.
Med anledning av det mordförsök som skedde med vasst föremål
bör det ytterligare betonas att det är olagligt att föra med sig kniv
och dylikt in på skolan, som kan skada någon annan.
Motionären menar att tryggheten har varit ifrågasatt på senare år på
Fredrika Bremerskolan och att det under våren 2019 genomfördes
en trygghetsmätning där 86 procent känner sig trygga och 14
procent känner sig otrygga. Detta innebär att 315 av totalt cirka 2
250 elever inte känner sig trygga. Vidare framgår av motionen att
det hösten 2019 inträffade en incident där en elev blev skuren i
halsen med ett föremål samt att Polisen menar att tillgängliga
övervakningskamerors bilder inte är användbara utifrån ett
utredningsperspektiv.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen i samverkan
med utbildningsförvaltningen.
Händelsen som motionären hänvisar till skedde inte i Fredrika
Bremergymnasiets lokaler utan i Kulturhantverkets lokaler i
Jordbro industriområde. Elevantalet på skolan är i dag 2 150 och
enligt den senaste trygghetsmätningen svarar 96 procent att de
alltid eller oftast är trygga. Det finns kamerabevakning och
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kameror byts regelbundet ut. Skolan tar fram ordningsregler
tillsammans med elever och är även tydliga gällande sanktioner,
som exempelvis att avstängningar tillämpas vid hot eller våld.
Fredrika Bremergymnasiet anställer nu särskilda skolvärdar som
ska finnas tillgängliga för elever under raster och luncher.
Därutöver har skolan ett trygghetsteam som genomför olika
trygghetsfrämjande insatser och även finns tillhands vid akuta
händelser. Fredrika Bremergymnasiet arbetar ständigt med att
förbättra och utveckla sitt arbete med målet att alla elever och all
personal ska kunna känna sig helt trygga på skolan. Samarbete förs
även med andra aktörer i kommunen kring områden som förbinder
skolorna med exempelvis kollektivtrafiken.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Fredrika
Bremergymnasiet bedriver ett systematiskt trygghets- och
säkerhetsarbete. Det sker dels genom ett väl anpassat eget
förebyggande arbete samt tillämpning av kommungemensamma
modeller för riskidentifiering och riskreducering samt att
säkerhetstekniska installationer ständigt förbättras och uppgraderas.
Skolan medverkar också i flera samverkansforum tillsammans med
bland andra övriga förvaltningar, polis och väktare i syfte att också
säkra den yttre miljön utifrån trivsel- och trygghetsperspektiv.
Underlag för beslut

- Motionen
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna
(bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag, Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen samt det egna förslaget från
Moderaterna. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

48 (59)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Maria Fägersten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Sara Sixten (M)
bifall till eget förslag från Moderaterna (bilaga) samt avslag till
motionen.
Maria Fägersten (S) yrkar avslag till det egna förslaget från
Moderaterna.
Yvonne Forsberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut kommunstyrelsens förslag, Sverigedemokraternas yrkande om
bifall till motionen samt det egna förslaget från Moderaterna.
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås.
Reservationer

Sven Gustafsson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sedat Dogru,
Pernilla Kjellin, Mats Mattsson, Nonna Karnova och Kristoffer
Eriksson - samtliga (M) - samt Christian Lindefjärd, Kent Svensson
och Sixten Magnusson - samtliga (SD) - reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären, utbildningsförvaltningen
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Dnr KS 2021/5

§ 38

Befrielse från uppdrag

Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Ove Berg (M), ersättare i kultur- och demokratinämnden
Claes Månsson (M), ersättare i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Bengt Jonasson (SD), ersättare i kultur- och demokratinämnden
Suzanne Enman (KD), ledamot i kommunfullmäktige
Suzanne Enman (KD), ledamot i Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds direktion
Suzanne Enman (KD), ledamot i Samordningsförbundet Östra
Södertörns styrelse
Förslag till beslut

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

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter Suzanne Enman (KD).
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Länsstyrelsen i Stockholm län
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Fredrika Forslund, kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De entledigade

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

50 (59)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

Berörda gruppledare
Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

51 (59)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

Dnr KS 2021/5

§ 39

Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda

Valberedningen föreslår:
Ersättare i valnämnden till och med 2022-12-31
Maher Habta (MP)
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
Lolotte Stenbock Lilliehöök (C)
Nämndeman i Södertörns tingsrätt (nomineras av Miljöpartiet) till
och med 2021-12-31
Bordläggning
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)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

52 (59)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

Fredrika Forslund, Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda
Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

53 (59)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

Dnr KS 2021/5

§ 40

Val till vissa uppdrag

Valberedningen föreslår:
Ersättare i kultur- och demokratinämnden efter Ove Berg (M) till
och med 2022-12-31
Bordläggning (M)
Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Claes
Månsson (M) till och med 2022-12-31
Bordläggning (M)
Ersättare i kultur- och demokratinämnden efter Bengt Jonasson
(SD) till och med 2022-12-31
Mats Cronhamn (SD)
Ledamot i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion
efter Suzanne Enman (KD) till och med 2022-12-31
Bordläggning (KD)
Ledamot i Samordningsförbundet Östra Södertörns styrelse efter
Suzanne Enman (KD) till och med 2022-12-31
Bordläggning (KD)
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)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

54 (59)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

Fredrika Forslund, Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda
Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

55 (59)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

§ 41

Framställan av interpellationer och frågor

KS 2021/156
Interpellation från Yvonne Forsberg (SD) gällande OCD
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av grund- och förskolenämndens ordförande
Tobias Hammarberg (L).
Kommunfullmäktiges beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av grund- och förskolenämndens ordförande
Tobias Hammarberg (L).
__________
KS 2021/180
Interpellation från Veronica Pagard Salem (M) gällande valfrihet
inom Haninges äldreomsorg
Förslag till beslut

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

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av äldrenämndens ordförande Martin Strömvall
(KD).
__________
KS 2021/181
Interpellation från Kristoffer Eriksson (M) gällande Haninges
krisberedskap för påtvingat eller storskaligt strömbortfall

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

56 (59)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri
Salonen (C).
Kommunfullmäktiges beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg
(S).
__________
Expedieras: Akter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

57 (59)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

§ 42

Anmälan av motioner

KS 2021/122
Motion från Linus Björkman (M) och Marietta de Pourbaix-Lundin
(M) om att flytta uppdraget av konstnärlig utsmyckning
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2021/154
Motion från Christian Lindefjärd (SD) och Kent Svensson (SD)
gällande vätgasstation i Haninge
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2021/155
Motion från Christian Lindefjärd (SD) gällande att Haninge
kommun ska bygga upp kommunala beredskapslager
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2021/167

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

58 (59)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

Motion från Christian Lindefjärd (SD) gällande att införa titeln
borgmästare
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2021/178
Motion från Linus Björkman (M) gällande att ta fram en
handlingsplan för suicidprevention
Förslag till beslut

1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2021/179
Motion från Linus Björkman (M) gällande handlingsplan för
utbyggd laddinfrastruktur
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

59 (59)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

§ 43

Meddelanden

Om inget annat anges finns meddelandena tillgängliga som bilagor
i appen Meetings Plus.
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-02-10 § 6 Svar på
medborgarförslag: Hastighetsreducerande åtgärder på Barents Väg,
Vega
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-02-10 § 7 Svar på
medborgarförslag: Farthinder i villaområdet på
Söderbymalmsvägen
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-02-10 § 9 Svar på
medborgarförslag: Trafiksäkerhet, cyklister bör inte dela väg med
fotgängare eller bilister
_________
Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att vid
fullmäktiges sammanträde 2021-04-12 utgår ledamöternas
frågestund.
_________
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akter

Justerare

Utdragsbestyrkande

