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45 Val av justerare
Förslag till beslut

1. ____________________ väljs till justerare.
__________
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Dnr KS 2020/6

46 Budgetuppföljning februari
Sammanfattning

I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas per
februari en månadsrapport omfattande budgetuppföljning, prognos
samt risk- och känslighetsanalys avseende driftmedel, tillsammans
med kommunens finansiella utveckling.
Kommunens budgeterade resultat för 2020 var 101,9 mnkr, enligt
beslut om Mål och budget 2020-2021 (KF 2019-06-10, § 109).
Budget 2020 reviderades i december 2019 med anledning av
fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen om effektiviseringar
2020, verksamhetsförändring öppna förskolan samt satsning på
trygghetsskapande åtgärder i och utanför skolan (KF 2019-12-09,
§ 197). I februari beslutade fullmäktige att tillföra 2,0 mnkr till
kommunstyrelsens budget från fullmäktiges reserv, avseende
rivning av gamla Fredriks yrkesskola (KF 2020-02-10, § 9).
Budgeterat resultat 2020 efter budgetjusteringar till och med
februari är 91,9 mnkr.
Det bokförda resultatet för perioden till och med februari är
22,0 mnkr, vilket är 11,0 mnkr lägre än periodiserad budget för
motsvarande period (33,0 mnkr).
Tillsammans prognostiserar nämnderna, inklusive fullmäktiges
reserv, per februari ett nettounderskott med 15,8 mnkr för helåret.
Den skattefinansierade verksamhetens prognos om underskott
motsvarar 0,3 procent av årsbudget. Finansförvaltningen har
prognos om underskott på 10,6 mnkr med anledning av lägre
skatteprognos än budget. Prognosen för kommunen som helhet är
ett resultat på 65,5 mnkr, vilket är 26,4mnkr lägre än budgeterat
resultat.
Per februari prognosticerar idrott- och fritidsnämnden ett överskott
på 0,5 mnkr och kultur- och demokratinämnden ett överskott med
0,7 mnkr. Kommunstyrelsen har prognos om underskott på
4,0 mnkr. Socialnämndens årsprognos är ett underskott på
18,0 mnkr, medan äldrenämnden har prognos om 5,0 mnkr i
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överskott. Övriga nämnder prognosticerar nollresultat.
Finansförvaltningen har prognos om underskott på 10,6 mnkr.
Fullmäktige har en oförbrukad reserv per februari på 23,0 mnkr för
att täcka eventuella volymavvikelser inom elevpengsystemet i
grund- och förskolenämnden eller andra oförutsedda
volymökningar inom andra nämnder. Prognosen för fullmäktiges
reserv, tidigt på året och innan faktiska elevvolymer för hösten är
avstämda, är att hela reserven kommer att förbrukas.
Förvaltningens synpunkter

Det finns två nämnder som i sina prognoser visar på underskott,
kommunstyrelsen och socialnämnden. I gällande
ekonomistyrningsprinciper står det: ”Om prognosen för året visar
på underskott ska åtgärdsförslag med besparingar eller
omprioriteringar omedelbart tas fram och redovisas för nämnden
som fattar beslut om åtgärder. Det ska tydligt framgå vilka åtgärder
som kommer att vidtas, vilken kostnadsbesparing eller
intäktsökning som kommer att genereras samt när den ekonomiska
effekten kommer att få genomslag i utfallet. Information om
obalans samt åtgärdsplan ska skickas till kommunstyrelsen för
kännedom.”
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att socialförvaltning och
kommunstyrelseförvaltningen skall till nästa kommunstyrelse
redovisa åtgärder för att komma i balans mot budget.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2020-03-19 – Uppföljning och prognos per
februari 2020
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppföljningen godkänns.
2. Socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen skall till
nästa kommunstyrelse redovisa åtgärder för att komma i balans
mot budget.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen och
socialnämnden
För kännedom: Övriga nämnder
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Dnr KS 2020/89

47 Årsredovisning 2019 för Haninge kommun
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Årsredovisningen är utformad enligt kraven i den kommunala
redovisningslagen och innehåller, förutom resultat- och
balansräkning och finansieringsanalys, en förvaltningsberättelse
med måluppföljning och en översikt av utvecklingen i kommunen.
För varje nämnd finns ett avsnitt med en kortfattad
verksamhetsbeskrivning, ekonomiskt resultat samt måluppföljning.
En sammanställd redovisning över kommunen inklusive bolag och
kommunalförbund redovisas också i dokumentet.
Årets resultat blev 42,5 miljoner kronor (mnkr).
Kommunfullmäktiges mål är att resultatet ska vara minst 2,0
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet för
2019 blev 0,9 procent och därmed uppfylldes inte resultatmålet.
Resultatet innebär dock att balanskravet är uppfyllt.
De flesta nämnderna följer budgeten och redovisar sammantaget ett
underskott mot budget med 4,2 mnkr eller 0,1 procent (exklusive
kommunfullmäktiges reserv).
Kommunens egna kapital uppgår nu till 1 731,6 mnkr. Soliditeten i
kommunen har minskat till 41,3 procent. Kommunen har ett stort
pensionsåtagande som är en ansvarsförbindelse med 1 324 mnkr
(pensioner intjänade före 1998). Om detta pensionsåtagande räknas
in i balansräkningen är kommunens soliditet 10,4 procent. Utfallet
och riktningen på nyckeltalet innebär att målet, en soliditet på 15,0
procent, inkl. pensionsåtagandet 2022, är på väg att uppnås.
Föreliggande förslag till årsredovisning för Haninge kommun 2019
överlämnas till kommunstyrelsen för fastställelse samt vidare till
kommunfullmäktige för godkännande.
Underlag för beslut

- Årsredovisning för Haninge kommun 2019
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen för Haninge kommun 2019 godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Årsredovisningen för Haninge kommun 2019 fastställs och
överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Samtliga nämnder, Tornberget, Haninge Bostäder
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Dnr KS 2020/119

48 Överföring av driftmedel från 2019 till 2020
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Enligt reglerna för kommunens ekonomistyrning ska nämndernas
nettoresultat normalt i sin helhet överföras till nästkommande år.
Fullmäktige har dock alltid möjlighet att pröva om en
resultatöverföring är rimlig, med avseende på hur nämndens
överskott eller underskott har uppstått. Överföring av överskott
förutsätter att det kan disponeras i nästkommande års budget. En
grundförutsättning för all beviljad resultatöverföring mellan åren är
också att dessa medel endast får användas till åtgärder av engångskaraktär, och inte vara nivåhöjande för kommande års budget.
Kommunstyrelseförvaltningen har fått in begäran från nämnderna
om överföring av resultat från 2019 till 2020.
Nämndernas bokförda resultat från 2019 var ett underskott på 4 162
tkr (exklusive kommunfullmäktiges reserv).
Förvaltningens synpunkter

I samband med att årsredovisningarna godkänts av respektive
nämnd har kommunstyrelseförvaltningen efter samråd med den
politiska kommunledningen granskat, justerat och kommenterat
äskandena från nämnderna.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till överföringar av
driftmedel 2020 finns i bilaga. Sammanlagt innebär förslaget att
nämnderna för med sig ett nettoöverskott på 7 588 tkr från 2018
och 2019 till 2020 års budget. Till 2021 fonderas 4 416 tkr netto
och till 2022 fonderas ett underskott på 1 630 tkr.
Den senaste skatteprognosen, som kom den 13 februari, innebär en
intäkt som är 56 600 tkr lägre än de budgeterade intäkterna för
2020. Efter det att skatteprognosen kom från SKR så beslutade
riksdagen 2020-02-19 om att tillföra kommunsektorn 2,5 mnkr
samt att det aviserats att ytterligare 5 mnkr skall tillföras
kommunsektorn i ökade generella statsbidrag 2020. Det innebär att
Haninge kommer att under 2020 få 46,0 mnkr i ökade generella
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statsbidrag men trots detta är den sammanlagda prognosen för
skatteintäkter och generella statsbidrag viket ett underskott på -10,6
mnkr.
Resultatöverföringen till 2020 på 7 588 tkr finansieras därför i sin
helhet av ett lägre budgeterat resultat för 2020. Det innebär att
kommunens budgeterade resultat efter resultatöverföring sänks från
91 900 tkr till 84 312 tkr.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2020-03-18 – Överföring av driftsmedel från
2018 till 2019
- Protokoll grund- och förskolenämnden 2020-02-05, §15
- Protokoll gymnasie- vuxenutbildningsnämnden 2020-02-04, § 13
- Protokoll kultur- och demokratinämnden 2020-02-11, § 5
- Protokoll idrotts- och fritidsnämnden 2020-02-12, § 7
- Protokoll socialnämnden 2020-02-11, § 6
- Protokoll äldrenämnden 2020-02-13, § 8
- Protokoll stadsbyggnadsnämnden. 2020-02-12, § 6
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Ett sammanlagt nettoöverskott om 7 588 tkr av nämndernas
justerade resultat 2019 och fonderade medel från 2018 överförs
till 2020 års budget fördelat enligt följande:
- revisionen -170 tkr
- kommunstyrelsen -1 167 tkr
- näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 251 tkr
- stadsbyggnadsnämnden 5 234 tkr
- idrotts- och fritidsnämnden 1 279 tkr
- kultur- och demokratinämnden 1 921 tkr
- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -2 412 tkr
- grund- och förskolenämnden 3 703 tkr
Resultatöverföringen på 7 588 tkr finansieras genom ett lägre
budgeterat resultat för 2020. Det innebär att kommunens
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budgeterade resultat efter resultatöverföring sänks från 91 900
tkr till 84 312 tkr.
2. Ett sammanlagt nettoöverskott från 2019 på 4 416 tkr av
nämndernas justerade resultat 2019 fonderas till budget 2021
fördelat enligt följande:
- stadsbyggnadsnämnden 1 790 tkr
- idrotts- och fritidsnämnden 2 500 tkr
- kultur- och demokratinämnden 2 000 tkr
- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -2 412 tkr
- grund- och förskolenämnden 538 tkr.
3. Ett underskott på -1 630 tkr avseende gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens justerade resultat 2019 fonderas till
budget 2022.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen, revisionen, näringslivsoch arbetsmarknadsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, idrotts- och
fritidsnämnden, kultur- och demokratinämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, grund- och förskolenämnden.
För kännedom: Socialnämnden
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Dnr KS 2020/118

49 Överföring av investeringsmedel från 2019 till
2020
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

I samband med bokslutet görs en slutlig uppföljning av årets
investeringsanslag. För ej avslutade investeringar görs en
bedömning av återstående utgifter. För sådana investeringsutgifter
ska tilläggsanslag/ombudgetering begäras, oaktat att de täcks av
tidigare års beviljade anslag. Orsaken till detta är att
investeringsanslagen beviljas för enskilt budgetår och beräknas
förbrukas under året. I de flesta fall beror överskotten på
förseningar i investeringsprojekten, vilket motiverar att anslagen
överförs.
I enlighet med utskickade anvisningar har nämnderna inkommit
med hemställan om överföring av investeringsanslag från 2019 till
2020.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ansökningarna
utifrån gällande ekonomistyrningsprinciper och föreslår att
överföring till respektive nämnd sker enligt bilagda förslag.
Av tidigare beviljade investeringsmedel för 2019 föreslås 266 704
tkr överföras till 2020 års investeringsbudget, vilka finansieras
enligt tidigare beslutad investeringsbudget för 2019.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2020-03-18 – Överföring av investeringsmedel
från 2018 till 2019
- Protokoll grund- och förskolenämnden 2020-02-05, §15
- Protokoll gymnasie- vuxenutbildningsnämnden 2020-02-04, § 13
- Protokoll kultur- och demokratinämnden 2020-02-11, § 5
- Protokoll idrotts- och fritidsnämnden 2020-02-12, § 7

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

14 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-30

- Protokoll socialnämnden 2020-02-11, § 6
- Protokoll äldrenämnden 2020-02-13, § 8
- Protokoll stadsbyggnadsnämnden. 2020-02-12, § 6
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Av tidigare beviljade investeringsmedel för 2019 överförs 266
704 tkr till 2020 års investeringsbudget enligt följande:
- kommunstyrelsen 33 049 tkr
- stadsbyggnadsnämnden 91 373 tkr
- idrotts- och fritidsnämnden 21 554 tkr
- kultur- och demokratinämnden 24 567 tkr
- grund- och förskolenämnden 77 163 tkr
- äldrenämnden 14 095 tkr
- socialnämnden 4 903 tkr
2. Finansiering sker enligt tidigare beslutad investeringsbudget för
2019.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen, stadsbyggnadsnämnden,
idrotts- och fritidsnämnden, kultur- och demokratinämnden, grundoch förskolenämnden, äldrenämnden, socialnämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
För kännedom:
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Dnr KS 2020/123

50 Regler för redovisning av informationsbidrag
inom ramen för partistöd
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Enligt kommunallagens och kommunens regler om partistöd måste
de partier som får stöd redovisa att stödet använts för sitt ändamål,
det vill säga att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin. Redovisningen ska ske per kalenderår och vara
inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet
lämnats.
De partipolitiska ungdomsförbunden som har sitt säte i Haninge
och vars moderpartier är representerade i fullmäktige erhåller
årligen grundstöd, ett så kallat informationsbidrag, med ett halvt
prisbasbelopp. Rörligt stöd utgår årligen med 10 procent av
moderpartiets rörliga stöd.
Partiernas gruppledare fattade en överenskommelse om politiska
resurser och partistöd vilken började gälla 2019-01-01. I
överenskommelsen konstateras det att reglerna för redovisning av
partistöd ska kompletteras med regler om redovisning gällande
användningen av ungdomsförbundens erhållna informationsbidrag.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att komplettera
reglerna för partistöd med regler kring ungdomsförbundens
informationsbidrag. Ungdomsförbundens redovisning föreslås
bestå av en verksamhetsberättelse där förbunden beskriver hur
mycket informationsbidrag de erhållit samt vad de använt bidraget
till. Redovisningen gällande användningen av informationsbidrag
föreslås lämnas in samtidigt som den övriga redovisningen av
partistöd, det vill säga senast den 30 juni året efter det att stödet
lämnats.
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Underlag för beslut

- Överenskommelse om politiska resurser och partistöd i Haninge
antagen KF 2018-06-11
- Blankett – Verksamhetsberättelse informationsbidrag
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Regler för redovisning av informationsbidrag antas.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Partierna i kommunfullmäktige och dessas
ungdomsförbund
Ekonomiavdelningen
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Dnr KS-MEX 2019/94

51 Exploateringsavtal för Handen, del av
Söderbymalm 3:380
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27, § 199 att ge
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för del av
Söderbymalm 3:380, Haninge Centrum. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra byggnation av en centrumlokal med biograf.
Ett framarbetat förslag till detaljplan finns färdigt för antagande av
stadsbyggnadsnämnden.
Parallellt med detaljplanearbetet har kommunstyrelseförvaltningen
förhandlat med fastighetsägaren, Gerp Haninge Centrum AB, om
ett exploateringsavtal som reglerar genomförandet av detaljplanen.
Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark varför avtalet
främst reglerar ansvarsfördelningen för åtgärder inom
fastighetsägarens egen mark, såsom flytt av ledningar och liknande.
Det är nödvändigt att exploateringsavtalet blir godkänt innan
detaljplanen antas.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen anser att exploateringsavtalet,
undertecknat av Gerp Haninge Centrum AB, ska godkännas.
I händelse av att beslut om antagande av detaljplanen inte fattas
innan 2020-04-30, så faller exploateringsavtalet.
Underlag för beslut

- Exploateringsavtal för Handen, del av Söderbymalm 3:380,
inklusive bilagor
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Exploateringsavtal undertecknat av Gerp Haninge Centrum AB
godkänns.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Mex
För kännedom:
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Dnr KS 2020/141

52 Förteckning över medborgarförslag som inte
har slutbehandlats (vid två redovisningstillfällen
2020)
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska
medborgarförslag som inte har slutbehandlats redovisas två gånger
årligen. Redovisningen ska ske på fullmäktiges sammanträde i april
och oktober. För närvarande finns 44 medborgarförslag som inte
har slutbehandlats.
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör ett medborgarförslag
handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att
förslaget väcktes i fullmäktige. Av de medborgarförslag som inte
har slutbehandlats är det tre stycken som inkom för mer än ett år
sedan.
Underlag för beslut

- Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förteckningen över medborgarförslag som inte har
slutbehandlats läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Inklusive förteckning till SBN, IFN, KDN och
GFN
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Dnr KS 2020/121

53 Förteckning över motioner som inte har
slutbehandlats (vid två redovisningstillfällen
2020)
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Enligt 33 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner som
inte har slutbehandlats redovisas två gånger årligen. Redovisningen
ska ske på fullmäktiges sammanträde i april och oktober.
För närvarande finns 36 motioner som inte har slutbehandlats. Fem
av dessa förväntas behandlas på fullmäktiges sammanträde den
14 april 2020.
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väcktes.
Av de motioner som inte har slutbehandlats är det en som väcktes
för mer än ett år sedan.
Underlag för beslut

- Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs
till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2019/468

54 Svar på motion från William Friström (V) om
öppna väggar
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

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

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

- Motionen
- Kultur- och demokratinämndens yttrande 2020-02-11, § 15
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: KOFN, motionären
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Dnr KS 2019/476

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

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: motionärerna, GFN och GVN
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Dnr KS 2019/418

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

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

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

- Motionen
- Grund- och förskolenämndens beslut 2020-02-05 § 7
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- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2020-02-04 § 6
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
Grund- och förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

27 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-30

Dnr KS 2019/498

57 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
om integrationsplikt för nyanlända
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
Socialnämnden
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Dnr KS 2019/473

58 Svar på motion från Margareta Brunner (SD)
om att ordna en hundrastgård i Söderby
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

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

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

- Motionen
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-12 § 11
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
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1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
Stadsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 2020/131

59 Överenskommelser om medverkan i nationellt
partnerskap 2020-2021 respektive regionalt
nätverk 2020-2023 för barns rättigheter
Sammanfattning

Det nationella partnerskapet för barnets rättigheter startade för
drygt 15 år sedan och består av tio stora och mellanstora kommuner
från Trelleborg i söder till Östersund i norr. Avsikten med
partnerskapet har varit att medverkande kommuner ska utmana,
stötta, kritiskt granska och stimulera varandra i arbetet med att
implementera barnkonventionen till fullo i våra respektive
kommuner. Haninge kommun har medverkat i partnerskapet sedan
starten 2004.
De i partnerskapet medverkande kommunerna har skapat regionala
nätverk i sina respektive regioner. Haninge ingår därför i två
nätverk – det nationella partnerskapet och det regionala nätverket
som vidareutvecklar frågorna lokalt. Det regionala nätverket
bildades 2013 och består nu av Botkyrka, Haninge, Järfälla,
Nykvarn, Sigtuna, Strängnäs, Sundbyberg, Upplands Väsby och
med deltagande av Rädda Barnen. Nätverkets syfte har varit att
genom olika insatser i kommunerna skapa en god och långsiktig
grund för att ett barnrättsperspektiv ska vara utgångspunkt för alla
beslut och åtgärder som rör barn.
Nationella partnerskapets syfte och uppgifter
Partnerskapets arbete skapar en långsiktig och hållbar struktur för
kommunerna/stadsdelen genom arbetet med erfarenhetsutbyte,
kompetens- och metodutveckling. Under ett antal arbetskonferenser
formar de förtroendevalda och tjänstepersonerna gemensamt
strategier, mål och prioriteringar. Partnerskapet är ett arbetande
partnerskap, vilket innebär att idéer och beslut omsätts i praktisk
handling i de deltagande kommunerna.
Partnerskapet ombeds ofta att vara en referensgrupp och bidra med
kunskap i olika frågor åt barnombudsmannen, socialdepartementet,
Sveriges kommuner och regioner samt andra aktörer.
Regionala nätverkets roll och uppgifter
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Nätverkets arbete syftar till att skapa en långsiktig och hållbar
struktur i kommunerna för Barnrättslagens efterlevnad. Under den
kommande perioden kommer nätverket fortsätta arbetet utifrån
olika framgångsfaktorer. Det sker genom erfarenhetsutbyte och
kompetenshöjande insatser.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det finns ett värde i att
fortsätta de etablerade samarbetena som ger erfarenhetsutbyte,
kompetens- och metodutveckling för den process som kommunen
inlett med implementeringen av barnkonventionen. Haninge
kommun är också barnrättskommun och kan även bidra i
utvecklingen av arbetet med att stärka barns rättigheter i Sverige.
En ny överenskommelse är framtagen av partnerskapets tio
kommuner och ska gälla för perioden 2020-2021. Skälet till den
kortare perioden än tidigare är att eftersom barnkonventionen nu är
införd i svensk lagstiftning blir rollen för partnerskapet förändrad.
Om två år tas därför ny ställning till behovet av partnerskapet.
De kostnader som uppstår i partnerskapet är medel för samordning,
möten och administration samt viss spridning av partnerskapets
erfarenheter. Respektive kommun står för de egna kostnaderna
inom befintlig budget för resor och uppehälle vid partnerskapets
träffar. Den kommun som arrangerar ett möte för förtroendevalda
och tjänstepersoner står för kostnaderna i samband med värdskapet.
För kostnader för gemensam samordning, drift av hemsida och
administration bidrar varje kommun med högst 10 000 kronor per
år.
En överenskommelse har utarbetats för medverkan i det regionala
nätverket för barns och ungas rättigheter. Det regionala arbetet
bedrivs inom ordinarie resurser.
Underlag för beslut

- Överenskommelse om medverkan i partnerskap för barns
rättigheter i praktiken 2020-2021
- Överenskommelse om medverkan i regionalt nätverk för barnets
rättigheter 2020-2023
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Haninge kommun medverkar i partnerskapet för barns
rättigheter i praktiken under tiden 2020-2021. Årsavgiften, 10
000 kronor, ryms inom ordinarie budget.
2. Haninge kommun medverkar i regionalt nätverk för barns och
ungas rättigheter under tiden 2020 – 2023. Eventuella kostnader
ryms inom ordinarie budget.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: Socialnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, grund- och förskolenämnden, idrottsoch fritidsnämnden, kultur- och demokratinämnden,
stadsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 2020/96

60 Svar på remiss: Riktlinjer för bostadsförsörjning
i Huddinge kommun
Sammanfattning

Haninge kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Huddinge kommun. Synpunkter
ska lämnas till Huddinge kommun senast 2020-04-27.
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
(2000:1383) är det varje kommuns ansvar att planera för
bostadsförsörjningen. Det innebär bland annat att kommunen ska ta
fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna för
bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning
enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna
intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Syftet med riktlinjerna är att ge en samlad bild av hur Huddinge
kommun avser arbeta med att skapa förutsättningar för alla dess
invånare att leva i goda bostäder, och därigenom uppfylla sitt
lagstiftade bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna grundar sig på
en analys av bostadsbeståndet och bostadsmarknaden i Huddinge
kommun.
Huddinge kommun har kommit fram till att kommunen behöver
arbeta för ett bostadsbyggande som motsvarar kommunens andel av
befolkningstillväxten i regionen och som möter kommunens egna
målsättningar för bostadsbyggandet. Samtidigt som antalet nya
bostäder per år ska vara högt över tid behöver det som byggs vara
långsiktigt hållbart och bidra med goda kvaliteter. Kommunen
behöver arbeta för att hitta lösningar för att fler grupper ska kunna
etablera sig på bostadsmarknaden. Vidare behöver kommunen
arbeta för ett varierat bostadsbestånd i alla delar av kommunen för
att möta skiftande behov och skapa möjlighet till kvarboende i
området vid en förändrad livssituation. Samtidigt behöver
förtätning ske med varsamhet för att bevara bostadsområdens
karaktär och kvaliteter. Utifrån slutsatserna har tre övergripande
målsättningar formulerats, som sammantaget ska bidra till att
kommunen uppfyller sitt bostadsförsörjningsansvar:
- Ett högt bostadsbyggande med god kvalitet i hela kommunen
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- Bostäder för grupper med svårigheter att etablera sig på
bostadsmarknaden
- Ett varierat bostadsutbud anpassat för olika skeden i livet
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har med intresse tagit del av
Huddinge kommuns förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Huddinge kommuns analys och förslag till riktlinjer tar sin
utgångspunkt i de regionala ambitionerna kring
bostadsförsörjningen. I analysen tas grannkommunernas, bland
annat Haninge kommuns, utbyggnadsplaner upp i ett resonemang
kring bostadsmarknaden i ett större regionalt perspektiv.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är bra att ett bredare
perspektiv läggs på bostadsförsörjningen än bara en enstaka
kommun. Huddinge kommuns föreslagna riktlinjer för
bostadsförsörjning är väl formulerade och ger en tydlig bild av vad
kommunen behöver ha för mål för bostadsförsörjningen samt på
vilket sätt målen ska uppnås.
Underlag för beslut

- Remiss från Huddinge kommun 2020-02-07 – Riktlinjer för
bostadsförsörjning i Huddinge kommun - remissversion
- Underlagsrapport 2019-10-02- Analys av bostadsbyggande och
bostadsbehov i Huddinge kommun
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande utgör Haninge
kommuns remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: huddinge@huddinge.se (se anvisningar i
remissmissiv) Stadsbyggnadsnämnden, Berit Pettersson, Linda
Kollberg

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

Dnr KS 2020/139

61 Planbesked avseende fastigheterna Vendelsö
3:371, Vendelsö 3:372 och Vendelsö 3:590
Sammanfattning

Sökanden ansökte om planbesked för fastigheterna Vendelsö 3:371,
3:372 m.fl. i slutet av 2017 i syfte att möjliggöra
bostadsbebyggelse. Kommunstyrelsen beslöt 2018-04-23 ge
positivt planbesked. Då fastigheten Vendelsö 3:590 inte fanns med
i beslutstexten önskar sökanden nu ett nytt planbeskedsbeslut som
omfattar även denna fastighet. Stadsbyggnadsförvaltningen anser
det lämpligt med planläggning för bostäder inom de tre
fastigheterna.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och tillstyrker positivt
planbesked.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2020-01-30
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer att arbeta fram
en detaljplan som medger bostäder för fastigheterna Vendelsö
3:371, Vendelsö 3:372 och Vendelsö 3:590. En detaljplan
bedöms vara klar 2024.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

Dnr KS 2020/140

62 Planbesked avseende fastigheten Dalarö 4:31
Sammanfattning

Sökanden ansöker om planbesked i syfte att möjliggöra
avstyckning av fastigheten Dalarö 4:31. Frågan har prövats dels i
ett planarbete som lades ner 2014 och dels i ett negativt planbesked
2019. Stadsbyggnadsförvaltningen vidhåller att avstyckning med
ny byggrätt är olämplig med hänsyn till bergsterrängen och
förvanskning av områdets karaktär som styrts upp i gällande
detaljplan.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och tillstyrker negativt
planbesked.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2019-12-13
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen inte kommer att arbeta
fram en ny detaljplan för Dalarö 4:31.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

Dnr KS 2020/132

63 Planbesked fastigheterna Ålsta 10:1, Ålsta 3:77
och Ålsta 3:83
Sammanfattning

Sökanden ansöker om planbesked i syfte att möjliggöra radhus och
flerbostadshus inom fastigheterna Ålsta 10:1, Ålsta 3:77 och Ålsta
3:83. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns stöd i
översiktsplanen och utvecklingsplanen för Tungelsta att planlägga
området för bostäder. Planläggning bör dock ske samtidigt med
kringliggande fastigheter och när en arbetsplan för nya Stavsvägen
är antagen. En detaljplan bedöms kunna vara klar 2027.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och tillstyrker positivt
planbesked.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2020-01-08
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer att arbeta fram
en detaljplan för Ålsta 10:1, Ålsta 3:77 och Ålsta 3:83 som
medger bostäder. En detaljplan bedöms vara klar 2027.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

Dnr KS 2020/157

64 Planbesked berörande fastigheterna Sundby
7:1, Lervassa 1:2 och Västanvik 1:3
Sammanfattning

Sökanden begär planbesked i syfte att möjliggöra bostäder och
mindre verksamheter inom delar av fastigheterna Sundby 7:1,
Lervassa 1:2 och Västanvik 1:3 på Ornö.
Stadsbyggnadsförvaltningen är positiv till en sådan planläggning
men anser att en övergripande planering för ett större område först
måste ske och bedömer att en detaljplan kan vara klar tidigast 2027.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och anser att en s.k. FÖP
behöver göras. Positivt planbesked tillstyrkes.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2019-12-04
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer göra en
detaljplan för delar av Sundby 7:1, Lervassa 1:2 och Västanvik
1:3 efter det att en fördjupad översiktsplan blivit klar. En
detaljplan bedöms vara klar 2027.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

Dnr KS 2020/134

65 Planbesked fastigheterna Söderby Huvudgård
2:36 och Söderby Huvudgård 2:37
Sammanfattning

Sökanden anhåller om planbesked i syfte att möjliggöra ytterligare
en våning på de befintliga trevåningshusen inom fastigheterna
Söderby Huvudgård 2:36 och Söderby Huvudgård 2:37.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer det lämpligt med ytterligare
en våning på de befintliga flerfamiljshusen och föreslår positivt
planbesked.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och tillstyrker positivt
planbesked. En detaljplan bedöms vara klar 2024.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2020-02-26
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer att arbeta fram
en detaljplan för Söderby Huvudgård 2:36 och Söderby
Huvudgård 2:37. En detaljplan bedöms vara klar 2024.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

Dnr KS 2020/137

66 Planbesked fastigheten Ålsta 9:1
Sammanfattning

Sökanden anhåller om planbesked i syfte att möjliggöra nya
bostäder inom fastigheten Ålsta 9:1. Stadsbyggnadsförvaltningen
bedömer det lämpligt med planläggning för nya bostäder när
kommunalt vatten och avlopp byggts ut. En ytterligare
förutsättning är att trafiksituationen i Tungelsta är åtgärdad och
arbetsplanerna för nya Stavsvägen och Tvärförbindelse Södertörn
är antagna. En detaljplan bedöms kunna vara klar 2028.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningens instämmer i
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och tillstyrker positivt
planbesked.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2020-03-09
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer att upprätta en
detaljplan för Ålsta 9:1. En detaljplan bedöms vara klar 2028.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

Dnr KS 2020/135

67 Planbesked fastigheten Skogs-Ekeby 6:85
Sammanfattning

Sökanden anhåller om planbesked i syfte att möjliggöra
bostadsbebyggelse inom fastigheten Skogs-Ekeby 6:85.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer det lämpligt med
planläggning för bostäder när kommunalt Va byggts ut. En
ytterligare förutsättning är att trafiksituationen i Tungelsta är
åtgärdad och arbetsplanerna för nya Stavsvägen och
Tvärförbindelse Södertörn är antagna. En detaljplan bedöms vara
klar 2028.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och tillstyrker positivt
planbesked.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2020-03-09
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer att arbeta fram
en detaljplan för Skogs-Ekeby 6:85. En detaljplan bedöms vara
klar 2028.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2020/136

68 Planbesked fastigheten Tutviken 1:19 m fl
Sammanfattning

Sökanden anhåller om planbesked i syfte att möjliggöra fler
avstyckningar inom Tutviken 1:19 m.fl. Gällande detaljplan från
2003 har en planbestämmelse som inte gör detta möjligt. Med
hänsyn till de smala vägarna, möjlig tillfartsväg till området och
kapaciteten i det kommunala Va-nätet anser
stadsbyggnadsförvaltningen det olämpligt med fler bostäder inom
området.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och tillstyrker negativt
planbesked.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2020-03-11
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen inte kommer att arbeta
fram en ny detaljplan för Tutviken 1:19 m.fl. fastigheter som
ansökan avser.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

Dnr KS 2020/133

69 Planbesked fastigheten Gudö 13:1
Sammanfattning

Sökanden anhåller om planbesked i syfte att möjliggöra flera
avstyckningar inom Gudö 13:1.
Kommunen har tidigare arbetat fram och antagit en detaljplan för
fastigheten där antagandet upphävdes av mark- och miljödomstolen
2015 på grund av att beslutet stred mot bestämmelserna om
upphävande av strandskydd i 4 kap. 17 § PBL och 7 kap. 18 c §
miljöbalken. Strandskyddspartiet som ansågs orört enligt mark- och
miljödomstolen är numera i anspråkstaget varför
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att skälet till
upphävandet inte längre är aktuellt och att en ny plan bör kunna tas
fram.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och tillstyrker positivt
planbesked. Fastighetens läge och det ringa nytillskott av bostäder
som en ny detaljplan kan ge gör att en plan bedöms vara klar 2028.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2020-02-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer arbeta fram en
ny detaljplan för Gudö 13:1 som medger fler avstyckningar. En
detaljplan bedöms vara klar 2028.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2020/5

70 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
Sammanfattning

Följande nomineringar har inkommit till kansliet:
Ombud Folkets husföreningen till och med 2022-12-31 efter Göran
Florén (L)
____________________ (L)
Ledamot i samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde till och
med 2022-12-31 efter Göran Florén (L)
____________________ (L)
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Enligt ovanstående förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi)
Kansliet KSF (Fredrika Forslund)
För kännedom: De valda
Berörda organ

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2020/5

71 Nominering av borgerlig vigselförrättare
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare efter nominering från
kommunen.
Följande nominering har inkommit till kansliet från
Kristdemokraterna
Carlo Taccola
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Carlo Taccola föreslås som borgerlig vigselförrättare.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Länsstyrelsen i Stockholms län (meddelas även den
valdas kontaktuppgifter), den valda, förtroendemannaregistret

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

72 Meddelanden
Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren.
SKR:s cirkulär 20:09 Överenskommelse om Krislägesavtal med
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
SKR:s cirkulär 20:10 Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt,
indirekt diskriminering och diskriminering genom bristande
tillgänglighet
SKR:s cirkulär 20:11 Överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att
förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus
SKR:s cirkulär 20:12 Överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i
syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus
SKR:s cirkulär 20:13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro
SKR:s cirkulär 20:14 Överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BALavtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av
Covid-19, orsakad av coronavirus
SKR:s cirkulär 20:15 Överenskommelse om Krislägesavtal med
OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående
organisationer
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

Dnr KS 2020/3

73 Delegationsbeslut 2020
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-02-19, § 29, ska
delegationsbeslut redovisas till styrelsen.
Mark- och exploateringschefen redovisar delegationsbeslut enligt
bilaga.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
__________

