Kommunstyrelsens protokoll
2021-10-25

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

2 (45)

Sammanträdesdatum

2021-10-25

Plats och tid

KS-salen Utö
Måndag 2021-10-25, kl. 15.30–16.10

Beslutande

Meeri Wasberg, ordförande (S)
Tobias Hammarberg, 1:e vice ordförande (L)
Sven Gustafsson, 2:e vice ordförande (M)
Göran Svensson (S)
Maria Fägersten (S)
Annett Haaf (S)
Ann-Christine Erlandsson (S)
Petri Salonen (C)
Martin Strömvall (KD)
Linus Björkman (M)
Michael Fridebäck (M)
Alexandra Anstrell (M)
Christian Lindefjärd (SD)
Lage Öhlund (-)
Carl Melin (S), tjänstgörande ersättare för Åsa Bååth (V)

Ersättare

Ulla-Britt Öhman (C)
Marina Seinegård (C)
Nicole Forslund (L)
Joachim Krylborn (KD)
Jens Davidson (KD)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
Sara Sixten (M)
Sedat Dogru (M)
Kent Svensson (SD)
Kennerth Valtersson (SD)

Övriga
deltagande

Magnus Gyllestad
Annica Lempke
Johan Westin
Caroline Thunström
Elin Vrij
Malin Westman

Kommundirektör
Avdelningsdirektör
Ekonomidirektör
Mark/exploateringschef
Kanslichef
Kommunsekreterare

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

3 (45)

Sammanträdesdatum

2021-10-25

Justeringens
plats och tid

2021-11-03

Paragrafer

223–241

Sekreterare
Malin Westman

Ordförande
Meeri Wasberg (S)

Justerare
Sven Gustafsson (M)

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

4 (45)

Sammanträdesdatum

2021-10-25

ANSLAG/BEVIS

Justeringen av kommunstyrelsens protokoll tillkännages genom
anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-25

Datum då anslaget
sätts upp

2021-10-27 avseende § 236, 237, 240
2021-11-04 avseende § 223-235, 236-239, 241

Datum då anslaget
tas ned

2021-11-18 avseende § 236, 237, 240
2021-11-26 avseende § 223-235, 236-239, 241

Förvaringsplats för
protokollet

Kansliet

Underskrift
Malin Westman, sekreterare

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

5 (45)

Sammanträdesdatum

2021-10-25

Innehållsförteckning
Ärende
Sida
§ 223 Val av justerare .......................................................................................................6
§ 224 Avfallstaxa 2022 .....................................................................................................7
§ 225 Riktlinjer för markanvisningar, återremitterat ärende ..............................................9
§ 226 Svar på remiss: Revidering av förbundsordning för Södertörns
brandförsvarsförbund, dnr 2021-000604 ..............................................................12
§ 227 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) om att öka antalet ledamöter i
kommunfullmäktige till valet 2022 .........................................................................14
§ 228 Svar på motion från Sevim Celepli (V) om behåll Nattugglan...............................16
§ 229 Budgetuppföljning .................................................................................................18
§ 230 Kommunstyrelsens strategi och budget 2022-2023 .............................................21
§ 231 Uppdaterad attestförteckning 2021.......................................................................24
§ 232 Hantering av utrymme inom kommunstyrelsens reserv ........................................25
§ 233 Planbesked Gudö 3:530 .......................................................................................28
§ 234 Planbesked Söderbymalm 3:486, Kommunhuset.................................................30
§ 235 Svar på remiss: Rekommendation om överenskommelse om samverkan
inom patientnämndverksamhet S/21/0049 ...........................................................32
§ 236 Svar på remiss: En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53),
M2021/01277 ........................................................................................................34
§ 237 Svar på remiss: Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad, Dnr T2020-03235......38
§ 238 Införande av arbetskläder för förskolepersonal samt ökning av
friskvårdsbidraget under 2021 ..............................................................................40
§ 239 Meddelanden ........................................................................................................42
§ 240 Val till vissa uppdrag .............................................................................................43
§ 241 Delegationsbeslut 2021 ........................................................................................44

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

6 (45)

Sammanträdesdatum

2021-10-25

§ 223 Val av justerare
Förslag till beslut

1. Sven Gustafsson (M) väljs till justerare.
Kommunstyrelsens beslut

1. Sven Gustafsson (M) väljs till justerare.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/413

§ 224 Avfallstaxa 2022
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Haninge kommun har gett SRV Återvinning AB (SRV) i uppdrag
att sköta insamling och hantering av hushållssopor. SRV ägs
gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och
Salems kommuner.
Den kommunala avfallsordningen består av tre delar – Avfallsplan,
som är kommunens övergripande strategi för avfallshanteringen,
avfallsföreskrifterna som reglerar kommunernas
myndighetsutövande inom området och avfallstaxan som är
prisdokument där avgifterna för avfallstjänsterna framgår.
SRV har därför hemställt hos kommunfullmäktige i
ägarkommunerna att besluta enligt det förändrade förslaget till
avfallstaxa för år 2022. SRV har hemställt att kommunfullmäktige
fastställer föreslagen avfallstaxa för 2022 att gälla från och med
2022-01-01. Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden
som yttrat sig i stadsbyggnadsnämndens trafik-och arbetsutskott
2021-10-06 § 87.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har hämtat in synpunkter från
stadsbyggnadsförvaltningen angående det förändrade förslaget till
avfallstaxa.
Taxans grundavgifter ska täcka kostnaderna för
återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall samt
overheadkostnader för den taxefinansierade verksamheten. SRV
föreslår en indexuppräkning om 2,5 procent för de rörliga
tjänsterna. Detta, liksom förslag till utjämning av avgifterna inom
gruppen verksamhet, gör att taxan för de rörliga delarna bedöms
vara i balans.
Förslag till taxa för 2022 för de olika kategorierna och tjänsterna
framgår av bilaga till reciten. Förslaget innebär såväl förslag till
höjningar som minskning av taxan vad gäller grundavgiften för
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flerbostadshus utan grovsoprum med 1 kr per år, till 576 kr årligen.
Avgifterna för övriga tjänster föreslås höjas, med mellan 58 kr per
år till 165 kr per år.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att taxan antas att gälla från
och med 2022-01-01.
Underlag för beslut

- SRV:s förändrade förslag till avfallstaxa 2022, 2021-06-30
- Följebrev för förändrat förslag till avfallstaxa 2022
- Beslut stadsbyggnadsnämndens trafik-och arbetsutskott 2021-1006 § 87
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avfallstaxa för Haninge kommun fastställs att gälla från och
med 2022-01-01. Nuvarande renhållningstaxa upphör att gälla
från och med samma datum.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avfallstaxa för Haninge kommun fastställs att gälla från och
med 2022-01-01. Nuvarande renhållningstaxa upphör att gälla
från och med samma datum.
__________
Expedieras: Akt, SRV (se anvisningar i följebrev),
För verkställighet:
För kännedom: SBN
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Dnr KS-MEX 2021/74

§ 225 Riktlinjer för markanvisningar, återremitterat
ärende
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Riksdagen beslutade 2014-06-24 om ändrade regler i plan- och
bygglagen (2010:900) och om en ny lag om riktlinjer för
kommunala markanvisningar (2014:899). De nya reglerna trädde i
kraft 2015-01-01 och innebär bland annat att de kommuner som
anvisar mark för byggande och de kommuner som ingår
exploateringsavtal ska anta riktlinjer för sina markanvisningar
respektive exploateringsavtal.
Förslag till riktlinjer har tidigare behandlats i fullmäktige 2016-0221
§ 59, men inte antagits. Sedan fullmäktiges behandling av ärendet
har förvaltningen genomfört en omvärldsanalys och tagit del av
andra kommuners styrdokument på området. Förslaget till riktlinjer
har även förankrats internt inom kommunkoncernen.
Förslag till riktlinjer för markanvisningar behandlades på
kommunstyrelsen 2021-09-27 § 196. Ärendet återremitterades och
förtydliganden har därför gjorts i föreliggande recit.
Riktlinjer för exploateringsavtal kommer vidare att behandlas i ett
separat ärende.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer
för markanvisningar som föreslås antas. Riktlinjernas huvudsakliga
syfte är att möta det gällande lagkravet, samt att öka tydligheten
och förutsebarheten för de exploatörer som är intresserade av
kommunens markanvisningar.
Riktlinjerna ska inte ses som ett huvudsakligt styrmedel för
kommunens affärsmässiga strategier och interna processer kring
markanvisningar, såsom val av metod i ett specifikt projekt.
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Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 § 136 att anta en ny
policy för styrdokument. Enligt den ska styrdokument av typen
riktlinje beslutas av kommundirektören, men ovan nämnda lagkrav
kräver att dokumentet namnges på detta särskilda sätt. I det fall
dokumentet hade översatts till Haninges styrdokumentsstruktur
hade det klassificerats som en policy.
Arbetet med att ta fram riktlinjer för exploateringsavtal pågår och
förväntas kunna behandlas i kommunfullmäktige innan årsskiftet.
Underlag för beslut

- Riktlinjer för markanvisningar
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Riktlinjer för markanvisningar antas.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna
(bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till eget förslag från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Lage Öhlund (-) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Ordföranden föreslår att de likalydande förslagen från Moderaterna
och Sverigedemokraterna behandlas som ett gemensamt förslag,
vilket de båda partierna godkänner.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna
förslaget. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Riktlinjer för markanvisningar antas.
Lage Öhlund (-) deltar inte i beslutet.
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Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck, och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: MEX
För kännedom:
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Dnr KS 2021/498

§ 226 Svar på remiss: Revidering av
förbundsordning för Södertörns
brandförsvarsförbund, dnr 2021-000604
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Med anledning av de många och omfattande skogsbränderna 2018
uppmärksammade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) de kommuner som har organiserat sin räddningstjänst i
kommunalförbund om att eventuell ersättning till kommunen för
räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos många
kommunalförbund. Om detta inte regleras i kommunalförbundens
förbundsordning kan den kommunala självrisken komma att
beräknas på samtliga i förbundet ingående kommuners självrisker,
och inte bara den eller de kommuner där räddningstjänstinsatsen
genomförts.
Södertörns brandförsvarsförbund har mot bakgrund av ovanstående
upprättat ett förslag till tillägg i förbundsordning i syfte att uppnå
en mer rättvis fördelning av självrisker i samband med omfattande
räddningsinsatser. Förslaget bygger på en beräkningsmodell som
tar hänsyn till Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 7 kap.
2 §. Självrisken utgörs av ett belopp som motsvarar 0,02 procent av
det sammanlagda skatteunderlaget som står till kommunens
förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen anser att Södertörns
brandförsvarsförbunds föreslagna tillägg i förbundsordning är
relevant och nödvändig för att minimera att självrisker felaktigt
belastar medlemskommunerna vid omfattande och kostsamma
räddningsinsatser.
Kommunstyrelseförvaltningen uppfattar också att förslaget inte
bara har stöd i förordningen om skydd mot olyckor utan även
harmoniserar med kommunallagen (2019:835) utifrån perspektivet
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att medborgare i en kommun inte ska bära kostnader för en annan
kommun.
Underlag för beslut

- Missiv, revidering av förbundsordning för Södertörns
brandförsvarsförbund, daterad 2021-05-18
- Förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund
- Tjänsteutlåtande Södertörns brandförsvarsförbund, daterad
2021-04-22
- Sammanträdesprotokoll Södertörns brandförsvarsförbund, daterad
2021-05-07
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Föreslaget tillägg i förbundsordningen godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Föreslaget tillägg i förbundsordningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt, Södertörns brandförsvarsförbund
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KS 2018/501

§ 227 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
om att öka antalet ledamöter i
kommunfullmäktige till valet 2022
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) har i en motion förslagit att Haninge
kommun utökar antalet ledamöter i kommunfullmäktige och att:
- Haninge kommun skyndsamt utreder frågan, i en parlamentariskt
sammansatt grupp, om att utöka antalet ledamöter i KF
- Arbetet slutförs i god tid före valet 2022 så partierna har
möjlighet att planera för detta
Motionen anför att detta är en viktig demokratisk fråga, då
kommunen med en växande befolkning kommer att ha fler
invånare per fullmäktigeledamot.
Motionen har remitterats till kommunfullmäktiges
organisationsberedning som vid behandling av ärendet ansett att det
i dagsläget inte finns behov att utöka antalet ledamöter.
Beredningen föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av
organisationsberedningens behandling av motionen och har inget
ytterligare att tillföra.
Underlag för beslut

- Motionen
- Beslut organisationsberedningen 2021-09-24 § 3
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

15 (45)

Sammanträdesdatum

2021-10-25

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2021/255

§ 228 Svar på motion från Sevim Celepli (V) om
behåll Nattugglan
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Sevim Celepi (V) föreslår i rubricerad motion att beslutet om att
avveckla Nattugglan ska upphävas. Motionären menar att det är
viktigt att kommunen erbjuder barnomsorg även på obekväm
arbetstid och hävdar att fler barn kan komma att placeras på
Nattugglan framöver.
Förvaltningens synpunkter

Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden, som
yttrat sig över motionen vid sammanträdet i juni. Nämnden
föreslog då att avveckling av verksamheten skulle anstå till
årsskiftet, för att utreda hur den här typen av omsorg ska bedrivas i
framtiden.
Grund- och förskolenämnden har 2021-09-22 § 87 fattat nytt beslut
avseende Nattugglan och upphävt tidigare fattat beslut. Detta då
nämnden bedömt att det i dagsläget saknas fullgott alternativ för
omsorg på obekväm arbetstid. Beslutet innebär att verksamheten
kommer att bedrivas i kommunal regi tills vidare.
Med anledning av grund- och förskolenämndens beslut i september
2021 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses
besvarad.
Underlag för beslut

- Motionen
- Grund- och förskolenämndens beslut 2021-06-09 § 57
- Utredning av omsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi
- Grund- och förskolenämndens beslut 2020-11-18 § 104
Uppskjuten avveckling av barnomsorg på obekväm arbetstid i
kommunal regi
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- Grund- och förskolenämndens beslut 2021-09-22 § 87
Upphävande av beslut om avveckling av kommunal omsorg på
obekväm arbetstid (Nattugglan)
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar avslag till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och avslagsyrkandet från Sven
Gustafsson (M). 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.
__________
Expedieras: Akt, motionären
För verkställighet:
För kännedom: Utbildningsförvaltningen
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Dnr KS 2021/6

§ 229 Budgetuppföljning
Sammanfattning

I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas per
september en månadsrapport omfattande budgetuppföljning,
prognos samt risk- och känslighetsanalys avseende driftmedel,
tillsammans med kommunens finansiella utveckling.
Det bokförda resultatet för perioden är 587,7 mnkr, vilket är 454,8
mnkr högre än periodiserad budget för motsvarande period (132,9
mnkr). Den största avvikelsen i utfallet för perioden i förhållande
till periodens budget finns inom kommunstyrelsen, främst med
anledning av bokförda exploateringsvinster under året.
Nettoredovisning av avslutade projekt har i enlighet med
kommunal redovisningslagstiftning bokförts i driftsredovisningen.
Dessa medel bör aldrig användas för att öka kostnadsmassan i
kommunens verksamheter då de är att betrakta som tillfälliga.
Kommunen har under året fortsatt arbetet med att kartlägga och
anpassa redovisningen till LKBR (lag om kommunal bokföring och
redovisning) och rekommendationer från RKR (rådet för
kommunal redovisning.
Årsprognosen för kommunen som helhet, inklusive fullmäktiges
reserv, är per september ett nettoöverskott med 410,9 mnkr för
helåret, av vilka 202,7 mnkr avser årsprognos för
exploateringsvinster som i redovisningen finns under KS ansvar.
Prognosen är 277,9 mnkr bättre än årsbudget. Prognosticerat
resultat motsvarar 7,6 procent av budget för skatter och generella
statsbidrag.
Finansförvaltningen har prognos om överskott med 50,2 mnkr i
förhållande till reviderad budget, vilket är i linje med den senaste
skatteprognosen i september. I finansförvaltningens prognos ingår
även en pensionsprognos från augusti som är 4,0 mnkr sämre än
budget.
Per augusti prognosticerar kultur- och demokratinämnden ett
överskott med 0,5 mnkr. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
har prognos om underskott med 2,2 mnkr vilket är 1,0 mnkr bättre
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än föregående prognos. Kommunstyrelsens prognos för året är ett
över-skott med 143,7 mnkr vilket beror på exploateringsintäkter
men som även innefattar under-skott i lokalbanken.
Stadsbyggnadsnämndens prognos är 4,3 mnkr i överskott och
äldre-nämndens prognos är ett överskott med 38,0 mnkr och
socialnämnden räknar nu med ett överskott på 1,5 mnkr.
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden prognosticerar ett
överskott för året med 3,9 mnkr. Övriga nämnder prognosticerar
nollresultat per september.
Grund- och förskolenämndens prognos är ett nollresultat exklusive
att det per september, efter volymavstämning, finns ett överskott
inom elevpengsystemet med 47,9 mnkr. Årsprognosen för
överskottet i elevpengsystemet är 50,0 – 55,0 mnkr. Överskottet
inom elevpengsystemet har inte beaktats i årsprognoserna under
året, eftersom höstens volymer inte varit säkerställda. Däremot har
det rapporterats månatligen hur stor avvikelsen inom
elevpengsystemet har varit. Orsakerna till den stora avvikelsen
inom pengsystemet framgår under grund- och förskolenämndens
driftredovisning nedan.
Fullmäktige har enligt ursprunglig Mål och budget 2021-2022 en
reserv på 35,0 mnkr för att täcka eventuella volymavvikelser inom
elevpengsystemet i grund- och förskolenämnden eller andra
oförutsedda volymökningar inom andra nämnder (KF 2020-11-09,
§185). I februari beslutade fullmäktige att tilldela 0,5 mnkr för
teknisk lösning för politiska distans-sammanträden, vilket
finansierades av fullmäktiges reserv (KF 2021-02-08, §13). I
samband med reviderad budget 2021-2022 höjdes fullmäktiges
reserv med 15,0 mnkr (KF 2021-05-10, §108). I juni beslutade
fullmäktige att 1,5 mnkr fördelas till socialnämnden för uppdrag
om utökad kartläggning av förekomsten av hot och våld (KF 202106-14, §135). Återstående reserv är 48,0 mnkr.
Prognosen för fullmäktiges reserv är per september att 10,0 mnkr
av den kvarvarande reserven kommer att nyttjas. Bland annat har
Stadsbyggnadsnämnden hemställt till fullmäktige om
kompensation med 4,6 mnkr för ökade kapitalkostnader 2021 med
anledning av aktiverade investeringsprojekt (infrastruktur i bl. a
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Vega samt övriga områden) år 2020 från mark- och
exploateringsverksamheten.
Resterande 38,0 mnkr av fullmäktiges reserv, vilka inte antas
komma att förbrukas, innebär en förbättring av kommunens
prognos med motsvarande jämfört med tidigare prognoser. Skulle
mindre än 10,0 mnkr av reserven förbrukas, kommer det att
påverka årets resultat positivt jämfört med nuvarande prognos.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2021-10-13 – Månadsuppföljning KS september
2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppföljningen godkänns.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppföljningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Ekonomiavdelningen, samtliga nämnder
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Dnr KS 2021/4

§ 230 Kommunstyrelsens strategi och budget 20222023
Sammanfattning

Kommunstyrelsens strategi och budget innehåller prioriteringar
inom kommunstyrelsens verksamheter som ska bidra till att
uppfylla fullmäktiges mål och genomföra grunduppdrag enligt
nationella regler. Strategi och budget omfattar även ekonomiska
ramar för kommunstyrelsens verksamheter. Utgångspunkten är
kommunfullmäktiges Mål och budget 2022 – 2023.
Strategi och budget är kommunstyrelsens politiska uppdrag till
kommundirektören för perioden 2022 - 2023.
Kommunstyrelsen ansvarar för mål 1 I Haninge ska miljö- och
klimatarbetet vara i framkant, mål 2 I Haninge ska tillväxten ske på
ett hållbart sätt och mål 3 I Haninge ska medborgarna vara trygga
oavsett skede av livet. För varje mål finns förslag på prioriteringar
(strategier) som ska bidra till måluppfyllelse.
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter. I Strategi och budget
har detta legat till grund för förslag till prioriteringar i målstyrning
(kommunfullmäktiges mål 1, 3 och 3) och kvalitetsstyrningen som
bland omfattar att leda och samordna kommunens gemensamma
kvalitetsarbete i syfte att framtidssäkra kommunen. Nya eller
förbättrade samverkansformer mellan nämnder och bolag behöver
utvecklas och kommunstyrelsen ska vara den samlande
organisationen för att hitta synergieffekter.
Vidare ska kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnder,
bolagsstyrelser, kommunalförbund och gemensamma nämnders
verksamheter. Kommunstyrelsen har även ett särskilt helhetsansvar
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi. Struktur
och processer för att uppfylla uppsiktsplikten redovisas i Strategi
och budget.
Kommunstyrelsens driftbudget för 2022 är 277,4 miljoner kronor
enligt kommunfullmäktiges beslut. I risk- och känslighetsanalysen
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avseende driftbudgeten lyfts lokalbankens underskott, kostnader för
evakuering vid ombyggnationer och exploateringsvinster som kan
komma att avvika från budgeten. Kommunstyrelsens
investeringsbudget för 2022 är 66,0 miljoner kronor enligt
kommunfullmäktiges beslut. I strategi och budgeten finns även en
plan för kommande investeringar.
I förslaget till Strategi och budget har en omvärldsanalys gjorts för
att uppmärksamma trender som påverkar kommunen kommande år.
En nulägesanalys per augusti är en av flera utgångspunkter. Den
politiska plattformen har beaktats i förslaget till Strategi och
budget.
Underlag för beslut

- Kommunstyrelsens Strategi och budget 2022-2023
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens Strategi och budget 2022-2023 fastställs
enligt förslag.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
Lage Öhlund (-) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens Strategi och budget 2022-2023 fastställs
enligt förslag.
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Sven Gustafsson, Alexandra Anstrell, Linus Björkman och Michael
Fridebäck - samtliga (M) - Christian Lindefjärd (SD) och Lage
Öhlund (-) deltar ej i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommundirektör
För kännedom: Alla förvaltningar, Tornberget, Haninge Bostäder,
Revision
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Dnr KS 2021/261

§ 231 Uppdaterad attestförteckning 2021
Sammanfattning

Enligt kommunens attestreglemente ska nämnderna årligen utse
beslutsattestanter och ersättare. Kommunstyrelsen är ansvarig för
hela kommunstyrelseförvaltningens budget inför
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan delegera ansvaret, men
fråntas därmed inte ansvaret för delegatens handlande.
Attestförteckningen kan behöva uppdateras under året med
anledning av nyanställningar.
Underlag för beslut

- Reviderad attestförteckning 2021 – 2021-10-08
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1 Beslutsattestanter och ersättare år 2021 enligt förteckning i
bilaga godkänns.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1 Beslutsattestanter och ersättare år 2021 enligt förteckning i
bilaga godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Alla avdelningschefer inom
kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2021/554

§ 232 Hantering av utrymme inom
kommunstyrelsens reserv
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 2020-11-09 § 185 beslut om mål och
budget för år 2021-2022. Vid sammanträdet 2021-05-10 § 108
beslutade fullmäktige om reviderad mål och budget för år 20212022. Den reviderade budgeten innebar bland annat att
kommunstyrelsens reserv utökades med 40 mnkr. I
budgetuppföljningen per september 2021 konstateras att cirka 45
mnkr kvarstår i kommunstyrelsens reserv.
Förvaltningens synpunkter

Den direkta påverkan på samhället med anledning av Coronapandemin har under hösten 2021 klingat av och flertalet
restriktioner och särskilda krisåtgärder från statliga myndigheter
har successivt tagits bort. Dock krävs en fortsatt beredskap för en
försämring i läget kring bland annat smittspridning i, hela eller
delar av, samhället. I föreliggande ärende föreslås att delar av
kommunstyrelsens reserv, sammantaget 30 mnkr, nyttjas för
åtgärder under 2021 i syfte att bidra till en nystart efter samhällets
påverkan av pandemin. Åtgärderna möjliggörs då det i samband
med budgetuppföljningen per september 2021 konstateras att cirka
45 mnkr kvarstår i kommunstyrelsens reserv.
Med anledning av att medlen behöver nyttjas under innevarande år
föreslår kommunstyrelseförvaltningen en central hantering, där
respektive nämnd kan kompenseras enligt uträkningen i förslaget
genom ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv.
Den politiska ledningen har, i dialog med kommundirektören,
identifierat följande områden som angelägna att tillföra medel med
anledning av pandemins påverkan:
Förstärkt föreningsstöd
Gratifikation till anställda
Trygghetsskapande åtgärder
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Digitaliseringsåtgärder
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2021-11-14 Hantering av utrymme inom
kommunstyrelsens reserv
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-05-10 § 108
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-10 § 131
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-26 § 229
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. 10 000 tkr ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för 2021 för
förstärkt föreningsstöd i enlighet med principerna beskrivna i
detta ärende.
2. 14 020 tkr ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för 2021 för
gratifikation till anställda i enlighet med principerna beskrivna i
detta ärende.
3. 5 980 tkr ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för 2021 för
trygghetsskapande åtgärder samt digitaliseringsåtgärder.
Kommundirektören uppdras att, i dialog med den politiska
ledningen, identifiera och genomföra lämpliga åtgärder.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till eget förslag från
Sverigedemokraterna (bilaga) innebärande ett tillägg till punkt 2 i
förslag till beslut.
Meeri Wasberg (S) yrkar avslag till Christian Lindefjärds yrkande.
Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Lage Öhlund (-) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
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Ordföranden ställer därefter avslag mot bifall på
Sverigedemokraternas yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med avslagsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. 10 000 tkr ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för 2021 för
förstärkt föreningsstöd i enlighet med principerna beskrivna i
detta ärende.
2. 14 020 tkr ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för 2021 för
gratifikation till anställda i enlighet med principerna beskrivna i
detta ärende.
3. 5 980 tkr ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för 2021 för
trygghetsskapande åtgärder samt digitaliseringsåtgärder.
Kommundirektören uppdras att, i dialog med den politiska
ledningen, identifiera och genomföra lämpliga åtgärder.
Sven Gustafsson, Alexandra Anstrell, Linus Björkman och Michael
Fridebäck - samtliga (M) - och Lage Öhlund (-) deltar ej i
beslutet.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, ekonomiavdelningen, kommundirektörens
ledningsgrupp
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Samtliga nämnder och kommunala bolag
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Dnr KS 2021/517

§ 233 Planbesked Gudö 3:530
Sammanfattning

Sökanden anhåller om planbesked i syfte att möjliggöra
avstyckning från Gudö 3:530, vilket inte medges enligt gällande
detaljplan från 2010.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att den bedömning om lämplig
täthet som gjorts i gällande detaljplan fortsatt bör gälla och att
negativt planbesked därmed ska ges.
Förvaltningens synpunkter

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

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2021-09-27.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen inte avser att ta fram en
ny detaljplan för Gudö 3:530.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar, med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD), bifall till planansökan.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och förslaget från Sven
Gustavsson. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen inte avser att ta fram en
ny detaljplan för Gudö 3:530.
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Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck (M), och
Alexandra Anstrell - samtliga (M), och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom: plan@haninge.se
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Dnr KS 2021/518

§ 234 Planbesked Söderbymalm 3:486,
Kommunhuset
Sammanfattning

Sökanden anhåller om planbesked främst i syfte att möjliggöra
förtätning med bostäder och verksamheter inom södra delen av
Söderbymalm 3:486. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att en
utveckling med förtätning av denna centralt belägna fastighet är i
linje med gällande översiktsplan och stadsutvecklingsplan, men att
kommunhusbyggnaden har ett kulturellt värde som en planläggning
måste ta hänsyn till. Positivt planbesked föreslås och bedömningen
är att en detaljplan kan påbörjas 2025 och vara klar 2027.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning. Väster om
kommunalhuset och norr om befintligt parkeringsdäck medger
gällande detaljplan för Haningeterrassen ett bostadshus i sex till sju
våningar med förskola i bottenvåningen, varför angöring till ny
bebyggelse inom Söderbymalm 3:486 måste planeras från
Marinens väg. Förvaltningen tillstyrker positivt planbesked.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2021-09-27.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen är beredd att arbeta fram
en detaljplan för Söderbymalm 3:486. En detaljplan bedöms
kunna påbörjas 2025 och vara klar 2027.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Moderaterna (bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) yrkar avslag till planbeskedet.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och Christian Lindefjärds
(SD) avslagsyrkande. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen medger att
Moderaterna lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen är beredd att arbeta fram
en detaljplan för Söderbymalm 3:486. En detaljplan bedöms
kunna påbörjas 2025 och vara klar 2027.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom: plan@haninge.se
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Dnr KS 2021/215

§ 235 Svar på remiss: Rekommendation om
överenskommelse om samverkan inom
patientnämndverksamhet S/21/0049
Sammanfattning

Storsthlms styrelse beslutade 2021-03-11 att rekommendera
kommunerna i länet att anta överenskommelse om samverkan inom
patientnämndsverksamhet.
Den reviderade överenskommelsen innehåller vissa förtydliganden
och uppdatering av laghänvisningar. Överenskommelsen har även
kompletterats med en beskrivning av att Storshlms roll är att
företräda kommunerna på en länsövergripande nivå avseende
uppföljning och utvärdering. Beräkningsmodellen har också gjorts
om efter önskemål från kommunerna.
Ärendet har remitterats till socialnämnden och äldrenämnden.
Nämnderna föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelsen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga än
det som redogörs i remissvaren från socialnämnden och
äldrenämnden.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – 2021-04-28 – Rekommendation 2021-03-11 –
om Överenskommelse om samverkan inom
patientnämndsverksamhet
- Beslutsunderlag 2021-03-11 – Rekommendation –
Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet
- Socialnämndens remissvar § 89 2021-06-15
- Äldrenämndens remissvar § 70 2021-06-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
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1. Överenskommelse om samverkan inom
patientnämndsverksamhet antas.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Överenskommelse om samverkan inom
patientnämndsverksamhet antas.
Sven Gustafsson, Alexandra Anstrell, Linus Björkman, Michael
Fridebäck - samtliga (M) - samt Christian Lindefjärd (SD)
deltar ej i beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Storsthlm
För verkställighet:
För kännedom: Socialnämnden, äldrenämnden
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Dnr KS 2021/443

§ 236 Svar på remiss: En rättssäker
vindkraftsprövning (SOU 2021:53),
M2021/01277
Sammanfattning

Haninge kommun har fått betänkandet En rättssäker
vindkraftsprövning (SOU 2021:53) på remiss från
Regeringskansliet. Remissvaret ska ha inkommit till
Miljödepartementet senast
2021-11-05.
Kommuner måste tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till en
vindkraftsanläggning. Den aktuella utredningen fick i uppdrag att
ta fram förslag som stärker rättssäkerheten och ökar
förutsebarheten och effektiviteten i prövningen av
vindkraftsanläggningar. Utredningen föreslår:
- En särskild lag för lokaliseringsbesked för tillståndspliktig
vindkraft införs
- Ett lokaliseringsbesked kan vara positivt (tillstyrkan) eller
negativt (avstyrkan) och ska beslutas av kommunen inom sex
månader från begäran
- Kommunen måste motivera sitt beslut
- Kommunens lokaliseringsbesked ska gälla i fem år från att det
meddelades, om inte ansökan om tillstånd lämnats in innan dess
- Kommunen ska som huvudregel avge positivt lokaliseringsbesked
(tillstyrkan) för vindkraftsanläggningar som är förenliga med en
aktuell översiktsplan
- Om kommunen påbörjat arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan och den planerade vindkraftsanläggningen
uppenbarligen inte skulle vara förenlig med den nya
översiktsplanen ska inte kommunen behöva tillstyrka anläggningen
- Om en etablering inte är förenlig med översiktsplanen får
kommunen meddela negativt eller positivt lokaliseringsbesked
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- Begreppet ”förenlig med översiktsplan” innebär att det framgår
tydligt av översiktsplanen att ett område av kommunen bedömts
som lämpligt för vindkraft
Konsekvenser av utredningens förslag är enligt betänkandet:
- Dess förslag kommer att höja effektiviteten i prövningen, stärka
rättssäkerheten och öka förutsebarheten i prövningen.
- Kommunernas arbetsbörda kommer att minska.
- Det kommunala självstyret påverkas bara i begränsad utsträckning
och för flertalet berörda aktörer och intressen är effekterna av
utredningens förslag små.
- Projektörer får en kraftigt stärkt rättssäkerhet och den ökade
effektiviteten och förutsebarheten gynnar dem ekonomiskt.
- Länsstyrelserna och domstolarna kommer få en något högre
ärendetillströmning i form av överklaganden, men detta
kompenseras mer än väl av att mindre tid och resurser behöver
läggas på ärenden där en kommunal tillstyrkan tar tid att få till
stånd, kommer sent i processen eller ändras.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att utredningen
grundligt och väl har tagit sig an uppgiften med att utreda och
komma med förslag till hur rättssäkerheten, förutsägbarheten och
effektiviteten i prövningen av vindkraftsanläggningar kan
förbättras.
Förvaltningen har bedömt hur förslaget kommer att påverka
kommunens roll och kan konstatera att kommunen, även med det
nya lagförslaget, har fortsatt stort inflytande över planeringen av
mark- och vattenanvändningen. Förvaltningen konstaterar att
översiktsplanens aktualitet, utformning och innehåll kommer att bli
än viktigare i rollen av att utgöra underlag i motiven till kommande
beslut om lokaliseringsbesked. Detta är i linje med plan- och
bygglagen (PBL) om att kommunerna varje mandatperiod ska
framta och i kommunfullmäktige besluta om en planeringsstrategi
som en del i att hålla översiktsplanen aktuell.
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Underlag för beslut

- Remiss från Regeringskansliet/Miljödepartementet 2021-07-13 Betänkande En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53),
M2021/01277
https://www.regeringen.se/49e6a7/contentassets/8b16a30f6de3468
ab6fa640ebb23851f/en-rattssaker-vindkraftsprovning-sou-202153
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör kommunens
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör kommunens
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Miljödepartementet
För verkställighet:
För kännedom: Strategisk planering, Stadsbyggnadsförvaltningen,
SMOHF
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Dnr KS 2021/368

§ 237 Svar på remiss: Trafiksäkerhetsplan för
Stockholms stad, Dnr T2020-03235
Sammanfattning

Stockholms stad har tagit fram en trafiksäkerhetsplan med syftet att
ta ett samlat grepp om stadens trafiksäkerhetsrelaterade arbete och
att peka ut den strategiska riktningen framåt. Planen fastställer inte
vilka konkreta åtgärder som ska genomföras, utan beskriver hur
och inom vilka områden staden behöver fokusera
trafiksäkerhetsarbetet för att bli mest effektivt och ge störst nytta.
Stockholms stad har skickat ut trafiksäkerhetsplanen på remiss och
vill ha svar senast 2021-10-31.
Trafiksäkerhetsplanen är en del i genomförandet av Stockholms
stads framkomlighetsstrategi (trafikstrategi). Det är ett viktigt
arbete som berör alla medborgare.
Förvaltningens synpunkter

Fem strategiskt viktiga insatsområden har pekats ut, nämligen
gåendes singelolyckor (fallolyckor), cyklisters singelolyckor, rätt
hastighet, ökad regelefterlevnad och säkra fordon. Till varje
insatsområde finns effektmål satta och till dessa är en åtgärdsplan
kopplat för att nå målen. Områdena i åtgärdsplanen är reglering och
styrmedel, utbildning och information, fysisk utformning, drift och
underhåll samt teknikutveckling och innovation.
För flera av dessa insatser kan med fördel samordning ske med
andra kommuner. Haninge kommun står inför en översyn av
kommunens Trafiksäkerhetsprogram och ser fram emot
möjligheten till erfarenhetsutbyte och samarbete framöver.
Underlag för beslut

Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=2005430
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

39 (45)

Sammanträdesdatum

2021-10-25

1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör kommunens
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör kommunens
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sven Gustafsson, Alexandra Anstrell, Linus Björkman, Michael
Fridebäck - samtliga (M) - samt Christian Lindefjärd (SD)
deltar ej i beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Stockholms stad
För verkställighet: KSF
För kännedom: Strategisk planering, SBF
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Dnr KS 2021/530

§ 238 Införande av arbetskläder för
förskolepersonal samt ökning av
friskvårdsbidraget under 2021
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-10 § 108 om Revidering
av Mål och budget 2021-2022. Vid revideringen av budget
beslutades bland annat om en utökning av kommunstyrelsens
reserv med
40 mnkr för 2021. Med anledning av utökningen av
kommunstyrelsens reserv har satsningar arbetsmiljöområdet
identifierats.
Förslaget gällande friskvårdsbidraget är att höja bidraget till 2 000
kr per medarbetare och år för den som är heltidsanställd i
kommunen. För de medarbetare som arbetar deltid (49 procent
sysselsättningsgrad eller lägre) är friskvårdsbidraget 1 000 kr per år
och medarbetare. Höjningen gäller för 2021 och kostnaden
beräknas till 2,8 mnkr.
Förslaget gällande arbetskläder för vissa yrkesgrupper i kommunen
är att vinterkläder och vinterskor för heltidsanställda inom den
kommunala förskolan införskaffas. Satsningen på arbetskläder
beräknas till 1,2 mnkr för 2021.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en central hantering av båda
satsningarna inom arbetsmiljöområdet. För att inte öka kostnaden
för respektive nämndbudget, som är fastställd för budgetåret 2021,
föreslår förvaltningen att finansiering sker genom ianspråktagande
av kommunstyrelsens reserv. Kostnaderna hanteras inom
kommunstyrelseförvaltningen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
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1. 1,2 mnkr avsätts ur kommunstyrelsens reserv för inköp av
arbetskläder i form av vinteroverall och vinterskor till
förskolepersonal under 2021.
2. 2,8 mnkr avsätts ur kommunstyrelsens reserv för att täcka upp
ökade kostnader för friskvårdsbidrag 2021.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna
(bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till eget förslag från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Ordförande noterar att det aktuella ärendet berör budget för år
2021. Friskvårdsbidraget för år 2022 hanteras inom 2022 års
budget.
Ordföranden föreslår att de likalydande förslagen från Moderaterna
och Sverigedemokraterna behandlas som ett gemensamt förslag,
vilket de båda partierna godkänner.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna
förslaget. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. 1,2 mnkr avsätts ur kommunstyrelsens reserv för inköp av
arbetskläder i form av vinteroverall och vinterskor till
förskolepersonal under 2021.
2. 2,8 mnkr avsätts ur kommunstyrelsens reserv för att täcka upp
ökade kostnader för friskvårdsbidrag 2021.
Reservationer

Sven Gustafsson, Alexandra Anstrell, Linus Björkman, Michael
Fridebäck - samtliga (M) - samt Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KS 2019/47

§ 239 Meddelanden
Sammanfattning

Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren.
- Skrivelse från Bevara sommarstaden Årsta 2021-09-20
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen av meddelanden godkänns.
__________
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Dnr KS 2021/5

§ 240 Val till vissa uppdrag
Sammanfattning

Följande nomineringar har inkommit till kansliet:
Årsmötesombud till Folkets husföreningen till och med 2022-12-31
efter Ingwar Åhman-Eklund (C)
____________________ (C)
Äldrenämnden har nominerat ledamot i Haninge kommuns
funktionshindersråd till och med 2022-12-31 efter Laiza Eriksson
(KD).
Hans Christensen (KD)
Kommunstyrelsens beslut

1. Enligt ovanstående förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten, Linda ElMehdi och Rossana Kinnunen)
För kännedom: De valda
Berörda organ
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Dnr KS 2021/3

§ 241 Delegationsbeslut 2021
Sammanfattning

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-02-19, § 29, ska
delegationsbeslut redovisas till styrelsen.
Kommunstyrelsens beslut

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

