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1

Tillkännagivande

Tillkännagivandet är anslaget på kommunens anslagstavla 201901-31 och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt
kommunfullmäktiges beslut.
Förslag till beslut

1. Sammanträdet är kungjort i laga ordning.
__________
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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 2019-02-20.
__________
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3

Ledamöternas frågestund

Frågestunden pågår i 45 minuter.
Frågor anmäls i förväg till respektive gruppledare, som sedan
lämnar en lista till kommunstyrelsens kansli med namn på den som
ska ställa frågan och till vem frågan ska ställas. Listan ska vara
kansliet tillhanda senast kl. 12:00 på arbetsdagen före
sammanträdet.
__________
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Dnr KS 2018/293

4

Etablering av nytt vård- och omsorgsboende hyresavtal lokaler, återremitterat ärende. Bilaga
4.19

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-08, § 156, att återremittera
ärendet om att hyra lokaler i Najaden för ett vård- och
omsorgsboende och gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om
någon extern aktör vill hyra in sig i de aktuella lokalerna innan
beslut om hyresavtal tas upp för beslut.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har haft en dialog med
fastighetsägaren för den aktuella lokalen och de har haft flera
intresserade privata aktörer som visat intresse för att driva ett vårdoch omsorgsboende i lokalen. Fastighetsägaren har haft långt
gångna förhandlingar med en av de privata aktörerna. Vid den
senaste kontakten de hade med den aktören ställde aktören krav på
kommunen om köp av platser, vilket kommunen meddelade att
detta ej var aktuellt. Kommunen meddelade den aktören att de
liksom andra aktörer på marknaden får konkurrera om platsköp i
samband med de upphandlingar som genomförs.
Kommunstyrelseförvaltningen kan inte påverka fastighetsägarens
val till vem de ska hyra ut sina lokaler. Generellt så har andra
aktörer i kommunen byggt eller hyrt lokaler för att bedriva
omsorgsverksamhet utan kommun platsgaranti. Bedömning är dock
att det verkar vara svårt för fastighetsägaren att få in en privat aktör
som hyr lokaler i Najaden utan en garanti från kommunen att köpa
platser.
I det fall kommunfullmäktige anser att kommunen skall etablera ett
nytt vård- och omsorgsboende i Handen gör
kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att det är ekonomiskt
fördelaktigt att hyra i Najaden jämfört med att bygga en egen lokal
för denna typ av verksamhet.
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Efter samråd med den politiska ledningen föreslås att
kommunfullmäktige godkänner hyresavtalet med Hemfosa för ett
äldreboende i Najaden med 54 platser.
Underlag för beslut

- Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-08, § 156 inkl bilaga
- Tjänsteutlåtande 2018-09-05 - Inhyrning av lokaler för
äldreboende i Najaden
- Protokoll Äldrenämnden 2018-05-30 § 78 med bilagor
- Tjänsteutlåtande äldreförvaltningen – Förslag till förhyrning av
lokaler i Najadenhuset i Handen för etablering av nytt vårdomsorgsboende i kommunal regi.
- Hyresavtal
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag från
Moderaterna (bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till eget förslag från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag, det egna förslaget från
Moderaterna, det egna förslaget från Sverigedemokraterna samt det
egna förslaget från Vänsterpartiet. Ordföranden ställer förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunalrådsberedningens förslag.
Martina Mossberg (M) begär votering.
Ordföranden meddelar att kommunalrådsberedningens förslag är
huvudförslag.
Ordföranden ställer de egna förslagen från Moderaterna,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet mot varandra och finner
att kommunstyrelsen utser Moderaternas förslag till motförslag.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar
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NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit det egna förslaget
från Moderaterna.
Upprop:
Tobias Hammarberg (L) JA
Ann-Christine Erlandsson (S) JA
Maria Fägersten (S) JA
Annett Haaf (S) JA
Göran Svensson (S) JA
Petri Salonen (C) JA
Martin Strömvall (KD) JA
Samuel Skånberg (V) AVSTÅR
Martina Mossberg (M) NEJ
Sven Gustafsson (M) NEJ
Michael Fridebäck (M) NEJ
Alexandra Anstrell (M) NEJ
Christian Lindefjärd (SD) AVSTÅR
Lage Öhlund (SD) AVSTÅR
Meeri Wasberg (S) JA
8 JA, 4 NEJ, 3 AVSTÅR
Med 8 JA, 4 NEJ och 3 AVSTÅR finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Bilagda hyresavtal godkänns.
Reservationer

Martina Mossberg, Sven Gustafsson, Michael Fridebäck,
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Samuel Skånberg (V)
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reserverar sig mot beslutet. Christian Lindefjärd och Lage Öhlund båda (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen, Äldrenämnden
För kännedom:
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Dnr KS 2018/564

5

Plan- och bygglovstaxa 2019, taxa för
stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom
plan- och bygglagens område samt mät- och
kartteknisk verksamhet m m. Bilaga 5.19

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har 2018-12-19, § 199, hemställt om
revidering av plan- och bygglovstaxan. 2019-01-01 träder nya
bestämmelser i kraft i 12 kap. plan- och bygglagen som reglerar att
avgiften för lov, förhandsbesked- och anmälansärenden ska
reduceras om angivna handläggningstider inte kan hållas. För
lovärenden är det avgiften i de delar som utgör handläggning och
administration som ska reduceras, inte del delar som teknisk
samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd m.m.
Vad gäller grupphusbebyggelse så har senare års rättspraxis visat
att radhus i plan- och bygglagens mening är sammanbyggda
enbostadshus. Detta har medfört mycket höga avgifter i vissa
bygglovsärenden då avgiften för varje radhusbostad har beräknats
utifrån avgiften för enbostadshus.
I övrigt föreslås vissa övriga justeringar mindre och redaktionella
ändringar.
I gällande taxa går det inte i ärenden om lov att bryta ut de delar
som ska reduceras enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen som
börjar gälla 2019-01-01. Taxan behöver av den anledningen ändras.
I ärenden om som innehåller flera likadana enbostadshus eller
radhus blir avgiften för bygglov inte rimlig i förhållande till
nedlagd tid då det finns synergieffekter i sådana bygglovsärenden.
En ändring av taxan behövs då bygglovsärenden innehåller flera
huvudsakligen likadana enbostadshus i form av radhus eller
grupphusbebyggelse.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen delar stadsbyggnadsnämndens
bedömning och föreslår att plan- och bygglovstaxan revideras.
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Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-12-19, § 199
- Plan- och bygglovstaxa 2019 för antagande
- Plan- och bygglovstaxa 2019 med spårade ändringar
Överläggningar i kommunstyrelsen

Petri Salonen (C) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Ordföranden konstaterar 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. Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och
bygglagens område samt mät- och kartverksamhet m.m. antas
att gälla från och med 2019-03-01.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: SBN
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Dnr KS 2018/132

6

Motion från Mattias Bernhardsson (RS) om
fältassistenter i Haninge. Bilaga 6.19

Sammanfattning

Motionen innehåller ett förslag på att kommunfullmäktige bör ge
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar utreda införandet av fältassistenter. Motionären
menar att många i Haninge upplever en allt större otrygghet och att
ytterligare trygghetsskapande åtgärder krävs, däribland införande
av fältassistenter. Haninge saknar idag fältassistenter som kan
arbeta gentemot ungdomar ute i de olika kommundelarna för att
förebygga sociala problem. Motionären menar att det
förebyggarteam som finns inom socialförvaltningen bör
kompletteras med fältassistenter då resurserna för teamet är så
begränsade att de inte har möjlighet att finnas ute bland ungdomar i
kommunen i den utsträckning som krävs.
Motionen har remitterats till socialnämnden som fattat beslut om
remissvar 2018-10-30, § 150. Av remissvaret framgår att den 11
juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om extra medel till
socialnämnden för att påbörja arbetet med trygghetsteam med
fältresurser. Planeringen av trygghetsteam har påbörjats och
samplaneras av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen
samt utbildningsförvaltningen. Mot bakgrund av detta bedöms
motionärens förslag redan vara tillgodosett.
Förvaltningens synpunkter

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

- Motionen
- Socialnämndens beslut 2018-10-30, § 150
- Beslut kommunfullmäktige 2018-06-11, § 101
- Tjänsteutlåtande 2018-09-07 – Svar på motion från Mattias
Bernhardsson (RS) om fältassistenter i Haninge
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Överläggningar i kommunstyrelsen

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

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, socialnämnden
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Dnr KS 2018/199

7

Motion från Samuel Skånberg (V) om att
inkludera SL-kort i försörjningsstöd. Bilaga 7.19

Sammanfattning

Motionären föreslår att SL-kort ska beviljas för alla som söker
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen under förutsättningen
att de i övrigt är berättigade till bistånd. Målet med åtgärden anges
vara att ge alla samma möjligheter oavsett socioekonomisk
situation att kunna ta del av ett aktivt liv och vara inkluderade i
sociala sammanhang. Att SL-kortet ska möjliggöra rörlighet och
förebygga social isolering för den grupp i samhället som redan
befinner sig i en utsatt situation.
Motionen har remitterats till socialnämnden. I remissvaret som
beslutades 2018-09-19, § 123, framför nämnden att de inte kan
bedöma om den föreslagna åtgärden ger de resultat som motionären
avser uppnå. Förvaltningen anser att rätten till ekonomiskt bistånd
till SL-kort bör vara fortsatt behovsprövad. Bistånd enligt
socialtjänstlagen ska utföras så att det stärker och motiverar den
enskilde att bli självförsörjande. Socialnämnden förslår att
motionen avslås.
Förvaltningens synpunkter

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

- Motionen
- Tjänsteskrivelse 2018-08-07 från socialförvaltningen
- Beslut socialnämnden 2018-09-18, § 123
Överläggningar i kommunstyrelsen

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

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, socialnämnden
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Dnr KS 2018/235

8

Motion från Samuel Skånberg (V) om att byta
fyrverkerier mot lasershow. Bilaga 8.19

Sammanfattning

Motionen föreslår att en lasershow ersätter nyårsaftons
fyrverkerier. Förslagsställaren beskriver negativa konsekvenser av
fyrverkerier och avslutar med följande förslag; att tiderna för
fyrverkerier begränsas i största möjliga mån i Haninge, att
försäljning av fyrverkerier begränsas i största möjliga mån i
Haninge, att Haninge kommun anordnar en lasershow på
nyårsafton och att Haninge kommun avråder invånare från privat
användande av fyrverkerier. Som ersättning bör en lasershow
arrangeras på nyårsafton.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som
skriver i sitt remissvar 2018-09-19, § 94, att förslagets intentioner
är goda och nämnden har inte något att invända. Lidköpings
kommun har bytt ut sina årliga fyrverkerier på nyårsafton mot en
lasershow. Även Bodens kommun har visat en lasershow istället för
kommunens årliga fyrverkerier. Reaktionerna från invånarna är
blandade. Kostnaderna för en lasershow är i det närmaste
jämförbara med fyrverkerier.
I dagsläget arrangerar inte Haninge kommun något nyårsfirande.
Om kommunen önskar införa ett sådant ser sig kultur- och
fritidsförvaltningen som en lämplig utförare av uppdraget, förutsatt
att erforderlig budget och resurser tillskjuts, eller som en möjlig
samarbetspart till kommunstyrelseförvaltningen om uppdraget
skulle tilldelas den.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av kultur- och
fritidsnämndens yttrande och har inget övrigt att tillföra.
Underlag för beslut

- Motionen
- Beslut från kultur och fritidsnämnden 2018-09-19, § 94
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Martina Mossberg (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
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 anses besvarad.
Martina Mossberg, Sven Gustafsson, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, kultur och fritidsnämnden
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Dnr KS 2016/496

9

Motion från Marie Litholm (KD) om utvärdera
och utveckla strategi för ungas trygghet, hälsa
och utveckling. Bilaga 9.19

Sammanfattning

I rubricerade motion föreslås att kommunfullmäktige ska besluta
1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en utvärdering och
analys av hur arbetet utifrån Strategi för ungas trygghet, hälsa och
utveckling har fortlöpt, inklusive resultat som kan ses, samt ta fram
förslag på hur det fortsatta arbetet ska ske.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Strategi
för ungas trygghet, hälsa och utveckling, samt ge förslag på hur
strategin kan utvecklas.
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde
2017-12-11, § 353, till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har åter granskat ärendet och gör
följande förtydliganden kopplat till motionens två förslag till
beslut:
1. Nedan redovisas två granskningar av kommunens arbete med
barnperspektivet som genomförts sedan strategin fastställdes samt
en hearing med samtliga förvaltningschefer. Förvaltningen gör
bedömningen att resultatet av granskningarna kompletterat med
hearingen i stort svarar på motionärens fråga om hur arbetet
fortlöpt.
2. Nedan redogörs för uppdraget om att påbörja implementeringen
av barnkonventionen som bland annat ska resultera i en strategi.
Förvaltningen har tolkat denna del av uppdraget som att strategin
om ungas, trygghet, hälsa och utveckling ska revideras och vid
behov vidareutvecklas utifrån det arbete som görs med
implementering av barnkonventionen. Förvaltningen bedömer
därför att motionärens förslag redan är omhändertaget.
Förvaltningens synpunkter

Strategin för ungas trygghet, hälsa och utveckling antogs av
kommunfullmäktige 2011 och den stadgar att all kommunal
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verksamhet ska präglas av de rättigheter som FN:s barnkonvention
föreskriver. Strategin utgår från ett förebyggande liksom ett
hälsofrämjande perspektiv där likvärdiga förutsättningar för alla
barns möjligheter till god hälsa och livskvalitet är i centrum.
Strategin pekar ut ett övergripande förhållningssätt för att stärka
kommunens gemensamma arbete med barn och unga. Kommunens
arbete med barnperspektivet har sedan dess granskats av det
nationella partnerskapet för barns rättigheter i praktiken i en så
kallad kollegial granskning 2013 och revisionen 2016.
Den kollegiala granskningen 2013 lyfte bland annat fram behovet
av att ytterligare utveckla tvärsektoriell samverkan,
verksamhetsstöd i form av enhetliga metoder och verktyg samt
uppföljning och analys som en del i mål- och budgetarbetet. En
förbättrat systematiskt arbete och struktur ansåg den kollegiala
granskningen skulle leda till ökad måluppfyllelse för kommunen,
ökad effektivitet och kvalitet samt ökad delaktighet för barn och
unga.
Revisionens granskning 2016 lämnade rekommendationer för
kommunens fortsatta arbete. Det rekommenderas att kommunen
utvecklar och förtydligar samverkan mellan förvaltningarna utifrån
barnkonventionen och att kommunen intensifierar arbetet med att
utveckla indikatorerna för att synliggöra måluppfyllelse kopplat till
barns bästa.
De samlade slutsatserna från de två granskningar som genomförts
sedan strategin för barns trygghet, hälsa och utveckling antogs, är
behovet av utvecklad samverkan och ett intensifierat analys- och
uppföljningsarbete för att utveckla arbetet med barn och unga.
Förvaltningen anser att granskningarnas slutsatser och
rekommendationer stärks av att den befintliga strategin för barns
trygghet, hälsa och utveckling saknar tydlighet vad gäller vikten av
att följa upp och analysera arbetet. Förvaltningen anser att de två
granskningarna i stort sett svarar på den fråga som motionären har
angående hur arbetet har fortlöpt samt ge förslag till hur det
fortsatta arbetet med barnperspektivet utifrån barns rättigheter kan
ske.
Förutom de genomförda granskningarna har även en hearing hållits
med förvaltningschefer tillsammans med nyckelpersoner från
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samtliga förvaltningar den 17 oktober 2016. Utgångspunkter vid
hearingen var implementering av barnkonventionen, Mål och
Budget 2017-2018 samt strategin för barns trygghet, hälsa och
utveckling. Slutsatser från hearingen var ett antal
utvecklingsområden som ligger väl i linje med granskningarna.
- Inventering och nulägesanalys av Haninge kommuns
barnkonventionsarbete
- Kommunövergripande struktur och organisation för
barnkonventionsarbetet
- Framtagande av strategi, handlingsplan och budget
- Utvecklad samverkan mellan förvaltningar och bolag
- Lyssna till barn och unga
Förvaltningen har därefter fått ett uppdragsdirektiv av
kommunstyrelsen 2017-03-27, § 71 för att kunna påbörja
implementeringen av barnkonventionen. Kommunens tidigare
arbete och erfarenheter, vilket inkluderar granskningarna, samt den
genomförda hearingen ligger till grund för direktivet för
implementeringen av barnkonventionen 2017-2018.
Kommunstyrelsen har 2017-06-24, § 16 även fattat beslut om ett
samarbetsavtal med UNICEF Sverige om en arbetsmodell för
barnrättskommun som innebär att arbetet med implementering av
barnkonventionen i kommunen kommer att underlättas.
Motionären vill även ha en utvärdering och analys av de resultat
som kan ses av arbetet utifrån strategin för ungas trygghet, hälsa
och utveckling. Förvaltningen hänvisar vad gäller redovisning av
insatser till den tjänsteskrivelse som gjordes i samband med
revisionsrapporten 2016. En del insatser framgår även av den
promemoria som ligger till grund för uppdragsdirektivet om
implementering av barnkonventionen.
För att se resultat av arbetet hänvisar förvaltningen till kommunens
mål- och budgetdokument som sedan 2016 har en ny struktur med
ett antal mål med indikatorer som ska följas upp årligen. Ett drygt
tjugotal av indikatorerna är mer eller mindre direkt kopplade till
resultat och/eller effekter av arbetet med barnperspektivet i
kommunens årsredovisning. I syfte att bättre synliggöra resultat
arbetar förvaltningen ständigt med utvärdering och utveckling av
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indikatorerna. I uppdragsdirektivet om implementering av
barnkonventionen ligger också att utveckla former för uppföljning
av barnrättsarbetet i kommunen, vilket kan förstärka det
kontinuerliga arbetet med utveckling av indikatorerna och andra
delar av mål- och budgetprocessen.
Motionärens andra fråga handlar om översyn och utveckling av
styr-dokumentet strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling.
Det uppdragsdirektiv för implementering av barnkonventionen som
kommunstyrelsen beslutat innehåller sju uppdragsmål varav ett
inne-bär att ge förslag på en strategi och en handlingsplan som
omfattar en struktur och organisation för barnrättsarbetet.
Förvaltningen har tolkat uppdragsdirektivet så att det handlar om
att med strategin för ungas trygghet, hälsa och utveckling som
grund och tillsammans med samtliga förvaltningar och bolag
revidera och vidareutveckla strategin och ta fram en handlingsplan.
Arbetet sker också med stöd av arbetsmodellen barnrättskommun
som UNICEF Sverige håller på att utveckla och som kommunen är
en del i via det samarbetsavtal med UNICEF Sverige som
upprättats. Kunskaperna från implementeringen av
barnkonventionen och arbetsmodellen barnrättskommun kommer
att lägga en grund för vidareutveckling av strategin för ungas,
trygghet, hälsa och utveckling samt en handlingsplan.
Sammantaget bedömer förvaltningen att vad som sägs i motionen
om behovet av att utvärdera och utveckla startregin om ungas
trygghet, hälsa och utveckling är ett arbete som pågår på det sätt
som redovisats ovan. Motionens förslag till uppdrag bedöms
därmed redan uppfyllda.
Underlag för beslut

- Motionen
- Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling, 2011-10-17
- Slutsatser från kollegiala granskningen av arbetet med barnrättsfrågorna i Haninge kommun
- Revisionsrapport 2016-01-16 ”Granskning av kommunens arbete
ur ett barnperspektiv”
- Tjänsteskrivelse ”Granskning av kommunens arbete ur ett
barnperspektiv” 2016-03-04
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- Kommunstyrelsens beslut 2017-03-27, § 71, inklusive
kommunstyrelsens tjänsteskrivelse ”Direktiv för implementering av
barnkonventionen i Haninge kommun 2017-2018”
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag från
Moderaterna (bilaga) innebärande att motionen bifalls.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Martina Mossberg, Sven Gustafsson, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: Motionären, samtliga förvaltningar och bolag, Berit
Pettersson, Sören Berglund, Jessica Tanzilli
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Dnr KS 2019/5

10 Befrielse från uppdrag
Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Niclas Lindberg (S),
- kommunalråd,
- ledamot i kommunstyrelsen,
- ledamot i krisledningsnämnden,
- ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
- ledamot i Storsthlm.
Ingvar Tobiasson (S), ersättare i Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Lars Wasberg (S), ersättare i Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Förslag till beslut

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De entledigade
Berörda gruppledare
Berörda organ
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Dnr KS 2019/5

11 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
Valberedningen föreslår:
Revisor i Haninge kommuns revison t o m 2022-12-31
_______________ (L)
Revisor i Haninge kommuns revison t o m 2022-12-31
_______________ (SD)
Ersättare i valnämnden t o m 2022-12-31
_______________ (MP)
Deltidsengagerad förtroendevald, tjänstgöringsgrad 3/15, t o m
2022-12-31
_______________ (MP)
Suppleant i Haninge Kommun Holding AB t o m utgången av
årsstämma 2022
Carlo Taccola (KD)
Lekmannarevisor i Haninge Kommun Holding AB t o m utgången
av årsstämma 2022
Bordläggning
Lekmannarevisor i Haninge Kommun Holding AB t o m utgången
av årsstämma 2022
Bordläggning
Ledamot med affärsmässig kompetens i styrelsen för Tornberget
fastighetsförvaltnings AB t o m utgången av årsstämma 2022
Pehr Johan Fager
Ledamot med affärsmässig kompetens i styrelsen för Tornberget
fastighetsförvaltnings AB t o m utgången av årsstämma 2022
Olle Höglund
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Suppleant med affärsmässig kompetens i styrelsen för Tornberget
fastighetsförvaltnings AB t o m utgången av årsstämma 2022
Inger Pripp Kaneblom
Suppleant med affärsmässig kompetens i styrelsen för Tornberget
fastighetsförvaltnings AB t o m utgången av årsstämma 2022
Nina Wahlberg
Lekmannarevisor i Tornberget fastighetsförvaltnings AB t o m
utgången av årsstämma 2022
Bordläggning
Lekmannarevisor i Tornberget fastighetsförvaltnings AB t o m
utgången av årsstämma 2022
Bordläggning
Ledamot med affärsmässig kompetens i styrelsen för Haninge
Bostäder AB t o m utgången av årsstämma 2022
Anette Sand
Ledamot med affärsmässig kompetens i styrelsen för Haninge
Bostäder AB t o m utgången av årsstämma 2022
Robert Thorstensson
Suppleant med affärsmässig kompetens i styrelsen för Haninge
Bostäder AB t o m utgången av årsstämma 2022
Kristoffer Wilhelmsson
Suppleant med affärsmässig kompetens i styrelsen för Haninge
Bostäder AB t o m utgången av årsstämma 2022
Malin Söderman
Lekmannarevisor i Haninge Bostäder AB t o m utgången av
årsstämma 2022
Bordläggning
Lekmannarevisor i Haninge Bostäder AB t o m utgången av
årsstämma 2022
Bordläggning

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

26 (42)

Sammanträdesdatum

2019-02-11

Lekmannarevisor i SRV återvinning AB t o m utgången av
årsstämma 2022
Bordläggning
Ledamot i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion t o
m 2022-12-31
Joachim Krylborn (KD)
Revisor i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion t o
m 2022-12-31
Bordläggning
Ordförande för revisorerna i Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds direktion t o m 2022-12-31
Bordläggning
Revisor till Samordningsförbundet Östra Södertörns styrelse t o m
2022-12-31
Bordläggning
Revisor för donationsstiftelser t o m 2022-12-31
Bordläggning
Revisor till Ornö Bygdegårdsförening t o m 2022-12-31
Bordläggning
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Birgitta Wiklund
(nominerad av Liberalerna) t o m 2019-12-31
_______________
Ersättare i valberedningen efter Ahmet Ugan (MP) t o m 2022-1014
_______________ (MP)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

27 (42)

Sammanträdesdatum

2019-02-11

För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ
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Dnr KS 2019/5

12 Val till vissa uppdrag
Sammanfattning

Ledamot i kommunstyrelsen efter Niclas Lindberg (S) till och med
2022-12-31
____________________ (S)
Ledamot i krisledningsnämnden efter Niclas Lindberg (S) till och
med 2022-12-31
____________________ (S)
Heltids-/Deltidsengagerad förtroendevald tillika kommunalråd och
ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden efter Niclas
Lindberg (S) till och med 2022-12-31.
____________________ (S)
Ledamot till Storsthlm efter Niclas Lindberg (S) till och med 2022
____________________ (S)
Ersättare i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund efter Ingvar
Tobiasson (S) till och med 2022
____________________ (S)
Ersättare i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund efter Lars
Wasberg (S) till och med 2022
____________________ (S)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
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För kännedom:
De valda
Berörda organ

Beslutande organ
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Dnr KS 2019/5

13 Val av personliga ersättare till Storsthlm
Sammanfattning

Storsthlm har 2015 beslutat att fr o m 2019 års stämma ska alla
ombud ha en personlig ersättare. Kommunfullmäktiges beslut från
2018-12-10, § 221, behöver därför preciseras
med att varje valt ombud får en namngiven ersättare.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige precisera sitt tidigare
beslut enligt följande.
Valda ombud 2019 – 2022
ersättare

Förslag, personlig

Meeri Wasberg (S)

_______________ (MP)

Niclas Lindberg (S)

Göran Svensson (S)

Maria Fägersten (S)

Sevim Celepli (V)

Martina Mossberg (M)

Tobias Hammarberg (L)

Sven Gustafsson (M)

Petri Salonen (C)

Alexandra Anstrell (M)

Martin Strömvall (KD)

Christian Lindefjärd (SD)

Eva Karlsson (SD)

Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
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Berörda organ
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14 Framställan av interpellationer och frågor
Inga interpellationer eller frågor har inkommit till kansliet.
__________
Expedieras: Akter
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15 Anmälan av motioner. Bilaga 15.19
KS 2018/530
Motion från Lage Öhlund (SD) avseende uppförande av
aktivitetshus på Muskö
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2018/531
Motion från Lage Öhlund (SD) avseende uppförande av multiarena
på Muskö
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2018/532
Motion från Lage Öhlund (SD) avseende underhåll samt
äldreanpassning av befintligt utegym på Muskö
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2018/560
Motion från Christian Lindefjärd (SD) och Dennis Askling (SD)
om att införa ett lokalt tiggeriförbud i Haninge kommun
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
Expedieras: Akter
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Dnr KS 2019/77

16 Anmälan av medborgarförslag. Bilaga 16.19
Sammanfattning

KS 2018/540
Medborgarförslag: Haninges miljöarbete
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
__________
KS 2018/541
Medborgarförslag: Ansökan om ledighet för elever bör kunna ske
via e-blankett
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till grund- och
förskolenämnden för beslut.
__________
KS 2018/555
Medborgarförslag: Inför totalstopp för fyrverkerier
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
demokratinämnden för beslut.
__________
KS 2018/565
Medborgarförslag: HBTQ-certifiering för allas lika rätt och värde
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
__________
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KS 2018/566
Medborgarförslag: Badbrygga vid Kroksplan, Dalarö
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2019/17
Medborgarförslag: Upprustning av vita huset vid Rudan
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till idrotts- och fritidsnämnden
för beslut.
__________
KS 2019/53
Medborgarförslag: En rejäl upprustning av
fotbollsplanen/skridskoplanen i Lillgården
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till idrotts- och fritidsnämnden
för beslut.
__________
KS 2019/79
Medborgarförslag: Inrätta en cykelfartsgata på Vendelsö skolväg
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2019/80
Medborgarförslag: Belysning på Dalarös återvinningsstation
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Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2019/91
Medborgarförslag: Gratis fika på träffpunkter för alla medlemmar i
grannstöd
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till äldrenämnden för beslut.
__________
KS 2019/92
Medborgarförslag: Infartsparkering vid Vendelsö
Sågen/Vendelsö/Norrby
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2019/93
Medborgarförslag: Gör om Hagtornsvägen till enskild väg
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2019/94
Medborgarförslag: Gångväg samt belysning på befintlig parkering
vid Norrbyvägen
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
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KS 2019/95
Medborgarförslag: Förbjuda motordrivna fordon med mer än 5 hk
på isen vintertid
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till idrotts- och fritidsnämnden
för beslut.
__________
2019/96
Medborgarförslag: Ringlinjebuss Norrby-Sågen-BrandbergenHanden
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
__________
KS 2019/98
Medborgarförslag: Bygga en multihall för friidrott
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till idrotts- och fritidsnämnden
för beslut.
__________
KS 2019/100
Medborgarförslag: Bredda Dalarövägen eller bygg en separat
cykel- och gångväg från Brandbergen till Dalarö
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
Expedieras:
Akter
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För kännedom:
Förslagsställarna
Berörda nämnder
__________
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Dnr KS 2018/536

17 Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V)
om planerna för Jordbro kultur- och
föreningshus
Kultur- och demokratinämndens ordförande Marina Seinegård (C)
lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

40 (42)

Sammanträdesdatum

2019-02-11

Dnr KS 2018/537

18 Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V)
om framtiden för Dagab i kommunen
Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

41 (42)

Sammanträdesdatum

2019-02-11

Dnr KS 2018/538

19 Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V)
om buss 835
Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

42 (42)

Sammanträdesdatum

2019-02-11

20 Meddelanden
Om inget annat anges finns meddelandena hos
kommunfullmäktiges sekreterare.
Protokollsutdrag grund- och förskolenämnden 2018-12-19; § 124
Medborgarförslag: Extra rondering på förskolor/skolor
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-12-19; § 119
Medborgarförslag: Förbättringar vid Skutans 4-H gård, Ridklubben
Mulen
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-12-19; § 120
Medborgarförslag: Åldersgräns i omklädningsrummet i Torvalla
simhall
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-12-19; § 121
Medborgarförslag: Handikappanpassad hockeyrink
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-12-19; § 122
Medborgarförslag: Ploga och underhålla konstgräsplaner under
vintertid
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akter

