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§ 84

Val av justerare

Förslag till beslut

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

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

Justerare
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Dnr KS 2021/6

§ 85

Budgetuppföljning mars

Sammanfattning

I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas per
mars en månadsrapport omfattande budgetuppföljning, prognos
samt risk- och känslighetsanalys avseende driftmedel, tillsammans
med kommunens finansiella utveckling.
Kommunens budgeterade resultat för 2021 är 128,9 mnkr, enligt
beslut om Mål och budget 2021-2022 (KF 2020-11-09, § 185). I
februari beslutade fullmäktige att kultur- och demokratinämnden,
enligt eget likalydande beslut, återför 1,6 mnkr av tilldelad
budgetram 2021 med anledning av att tilldelad budget justeras efter
verklig kostnadsnivå för lokaler (KF 2021-03-08, § 32). Detta
innebär att budgeterat resultat ökar med motsvarande, från 128,9
mnkr till 130,5 mnkr.
Det bokförda resultatet för perioden är 153,6 mnkr, vilket är 92,7
mnkr högre än periodiserad budget för motsvarande period (60,9
mnkr). Den största avvikelsen för perioden i förhållande till
periodens budget finns inom finansförvaltningen.
Tillsammans prognostiserar nämnderna, inklusive fullmäktiges
reserv, per mars ett nettounderskott med 20,5 mnkr för helåret. Den
skattefinansierade verksamhetens prognos om underskott motsvarar
0,4 procent av årsbudget. Finansförvaltningen har prognos om
överskott med 151,5 mnkr med anledning av en 134,5 mnkr bättre
skatteprognos än budget och en pensionsprognos som är 17,0 mnkr
bättre än budget. Prognosen för kommunen som helhet är ett
resultat på 261,5 mnkr, vilket är 131,0 mnkr högre än budgeterat
resultat. Per mars prognosticerar idrott- och fritidsnämnden ett
överskott på 0,5 mnkr och kultur- och demokratinämnden ett
överskott med 0,5 mnkr. Socialnämndens årsprognos är ett
underskott med 21,5 mnkr. Övriga nämnder och styrelser
prognosticerar nollresultat. Finansförvaltningen har prognos om
överskott med 151,5 mnkr.
Fullmäktige har en reserv på 35,0 mnkr för att täcka eventuella
volymavvikelser inom elev-pengsystemet i grund- och
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förskolenämnden eller andra oförutsedda volymökningar inom
andra nämnder. I februari beslutade fullmäktige att tilldela 0,5
mnkr för teknisk lösning för politiska distanssammanträden, vilket
finansierades av fullmäktiges reserv (KF 2021-02-08, §13). Kvar
av reserven är således 34,5 mnkr. Prognosen för fullmäktiges
reserv, tidigt på året och innan faktiska elevvolymer för hösten är
avstämda, är att hela den kvarvarande reserven kommer att
förbrukas. Skulle så inte bli fallet, det vill säga att hela eller delar
av reserven inte nyttjas innan årets slut, så påverkar det årets
resultat positivt jämfört med nuvarande prognos.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2021-04-13 – Månadsuppföljning KS mars 2021
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppföljningen godkänns.
Kommunstyrelsens beslut

1. Uppföljningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Ekonomiavdelningen, samtliga nämnder
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Dnr KS 2021/248

§ 86

Minoritetsåterremitterat ärende: Riktlinjer för
god ekonomisk hushållning

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-12 behandlades
Haninge kommuns årsredovisning samt riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. Båda ärendena minoritetsåterremitterades.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska kommuner ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet
som bedrivs genom andra juridiska personer.
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Riktlinjerna ska ange ett långsiktigt och strategiskt
perspektiv på verksamhet och ekonomi, som sträcker sig längre än
ett mål- och budgetperspektiv. Dessa perspektiv har i Haninge
kommun hanterats inom ramen för ordinarie mål- och
budgetdokument.
Resultatutjämningsreserv
Sedan 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att, under
vissa förutsättningar, reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att
resultatet för året, efter balanskravsjusteringar, är negativt. För det
fall RUR ska tillämpas ska det i riktlinjer för god ekonomisk
hushållning framgå hur det avses att reservera och disponera medel
till eller från reserven.
Förvaltningens synpunkter

Utifrån kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av
ärendet har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram förslag till
riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv. Förvaltningen föreslår att riktlinjerna
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antas och att Haninge kommun därmed inrättar en
resultatutjämningsreserv i enlighet med de framtagna riktlinjerna.
Riktlinjerna föreslås vara gällande från och med bokslutet 2020.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
RUR
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (RUR)
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-12, § 75
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (RUR) godkänns.
2. Riktlinjerna är gällande från och med bokslutet 2020.
3. Haninge kommun inrättar en resultatutjämningsreserv i enlighet
med riktlinjerna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (RUR) godkänns.
2. Riktlinjerna är gällande från och med bokslutet 2020.
3. Haninge kommun inrättar en resultatutjämningsreserv i enlighet
med riktlinjerna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Revisionen
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Dnr KS 2021/7

§ 87

Minoritetsåterremitterat ärende:
Årsredovisning 2020 för Haninge kommun

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Årsredovisningen är utformad enligt kraven i den kommunala
redovisningslagen och Rådet för kommunal redovisnings
rekommendationer. Årsredovisningen innehåller resultat- och
balansräkning och finansieringsanalys, förvaltningsberättelse med
måluppföljning och uppföljning av fullmäktiges uppdrag och en
översikt av utvecklingen i kommunen. Sammanställd redovisning
över kommunkoncernen, inklusive bolag och kommunalförbund,
redovisas. För varje nämnd finns en kortfattad
verksamhetsberättelse med ekonomiskt resultat, personal samt
intern kontroll. Kommunens arbete med hållbar utveckling och
kvalitet redovisas i slutet av årsredovisningen.
Av fullmäktiges fem mål har två mål delvis uppfyllts, två mål har
inte uppfyllts och ett mål har inte kunnat bedömas.
Årets resultat blev 235,0 miljoner kronor (mnkr). Kommunens
resultat ska vara minst 2,0 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Resultatet för 2020 blev 4,6 procent och resultatmålet
uppfylldes. Resultatet innebär att balanskravet är uppfyllt.
Pandemin har påverkat flera nämnders verksamheter och detta har
påverkat ekonomin. Det finns tre något större avvikelser i
nämndernas resultat mot budget, det är också dessa tre nämnder
som påverkats mest av effekterna av pandemin.
Kommunfullmäktiges reserv har inte använts. Sammantaget visar
nämnderna inkl fullmäktiges reserv ett överskott mot budget med
94,7 mnkr (1,9 procent).
Kommunens egna kapital uppgår till 2 233,0 mnkr. Soliditeten i
kommunen är 44,4 procent. Målet är att soliditeten 2022 ska ha nått
47,0 procent. Kommunen har ett stort pensionsåtagande som är en
ansvarsförbindelse med 1 878,4 mnkr år 2020. Om detta
pensionsåtagande räknas in i balansräkningen är kommunens
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soliditet 19,1 procent. Det innebär att målet, en soliditet på 15,0
procent 2022, inkl. pensionsåtagandet, är uppnått.
Föreliggande förslag till årsredovisning för Haninge kommun 2020
överlämnas till kommunstyrelsen för fastställelse samt vidare till
kommunfullmäktige för godkännande.
Ärendet minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 202104-12, § 48.
Underlag för beslut

-Årsredovisning för Haninge kommun 2020
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-12, § 48
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. I 2020 års bokslut avsätts 50,0 mnkr till
resultatutjämningsreserven.
2. Årsredovisningen för Haninge kommun 2020 godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. I 2020 års bokslut avsätts 50,0 mnkr till
resultatutjämningsreserven.
2. Årsredovisningen för Haninge kommun 2020 godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Samtliga nämnder, Tornberget, Haninge bostäder
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Dnr KS 2021/193

§ 88

Återremitterat ärende: Revidering av Mål och
budget 2021-2022

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-09 § 185 om Mål och
budget 2021-2022. Intäktssidan i Mål och budget baserades på
skatteprognos från Sveriges kommuner och regioner (SKR),
daterad 2020-10-01. Skatteprognosen vid tillfället var en intäkt på
5 303,0 mnkr, vilket utgjorde grunden till budgeten och de ramar
som fördelades till nämnder och styrelser. Budgeterat resultat för
2021 var 128,9 mnkr, vilket motsvarar 2,4 procent av skatter och
generella statsbidrag i ursprunglig Mål och budget.
Totalt beräknades skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021 i
mål och budget till 5 303,0 mnkr enligt skatteprognos från SKR,
daterad 2020-10-01. Jämfört med den prognos som låg till grund
för budgeterade intäkter i Mål och budget 2021-2022 har den
senaste skatteprognosen förbättrat prognosen med 134,5 mnkr.
Jämfört med föregående prognos (2020-12-21) är prognosen för
2021 förbättrad med 63,1 mnkr.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2021-04-12, § 67.
Förvaltningens synpunkter

Med anledning av de senaste förbättrade skatteprognoserna
avseende 2021 har den politiska ledningen uppdragit till
kommundirektören att presentera förslag på hur det ökade
utrymmet skulle kunna fördelas för att svara upp mot ett antal
angelägna områden. Förslaget ska inte medföra att det budgeterade
resultatet understiger den nivå om
2,4 procent som kommunfullmäktige beslutade 2020-11-09.
Den politiska ledningen har i dialog med kommundirektören
identifierat arbetsmiljöområdet som ett angeläget område, vilket
exempelvis omfattar frågan om nivå på friskvårdsersättning. Vidare
har ett mer enhetligt förhållningssätt till arbetskläder för vissa
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yrkesgrupper i kommunen diskuterats. Det föreslås en central
hantering av dessa områden och att finansiering sker genom en
utökning av kommunstyrelsens reserv. Detta omfattar även en
reserv avsedd för äldrenämndens område med anledning av
utvecklingen av pandemin.
Vidare bedöms att socialnämnden budgetmässigt motsvarande
svåra situation som äldrenämnden för några år sedan. För att inte
hamna i en situation där förebyggande arbete riskerar att trängas
undan av ökade kostnader föreslås budgeten för 2021 justeras.
Vad gäller ansvarsområdena för grund- och förskolenämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedöms det finnas
anledning att göra ytterligare förstärkningar kopplat till pandemins
utmaningar.
Vidare identifieras behov av att förstärka kommunfullmäktiges
reserv, för att säkerställas att det finns utrymme för hantering av
eventuella volymförändringar som ska omhändertas inom reserven.
Sammantaget föreslås därmed följande revidering av driftbudget
2021.
- Kommunfullmäktiges reserv 2021 utökas med 15,0 mnkr
- Kommunstyrelsens reserv 2021 utökas med 40,0 mnkr
- Socialnämndens ram 2021 utökas med 20,0 mnkr
- Grund- och förskolenämndens ram 2021 utökas med 20,0 mnkr
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram 2021 utökas med
5,0 mnkr
Summan av föreslagen revidering av budget 2021 är 100,0 mnkr.
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökas med 134,5 mnkr, från
5 303,0 mnkr till 5 437,5 mnkr. Budgeterat resultat är därmed
163,4 mnkr, motsvarande 3,0 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Under förutsättning att fullmäktige fattar beslut enligt förslag i
ärendet om resultatöverföring av driftmedel 2020-2021 och i
enlighet med förslag om reviderad budget 2021, beräknas
budgeterat resultat sammanlagt till 131,4 mnkr. Detta motsvarar 2,4
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
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Förslagen framgår i sin helhet av tjänsteskrivelse bilagd detta
ärende.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Revidering av mål och budget 2021-2022
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-12, § 67
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-09 § 185 om Mål och
budget 2021-2022 revideras med de föreslagna förändringar
som beskrivs i detta ärende.
2. Revidering av ramar 2021 med 100,0 mnkr finansieras genom
ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 134,5 mnkr,
från 5 303,0 mnkr till 5 437,5 mnkr.
Överläggningar i kommunstyrelsen

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

Kommunfullmäktige beslutar
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1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-09 § 185 om Mål och
budget 2021-2022 revideras med de föreslagna förändringar
som beskrivs i detta ärende.
2. Revidering av ramar 2021 med 100,0 mnkr finansieras genom
ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 134,5 mnkr,
från 5 303,0 mnkr till 5 437,5 mnkr.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
deltar inte i beslutet.
Reservationer

Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet
__________
Expedieras: Akt, ekonomiavdelningen, samtliga nämnder
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom:
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Dnr KS 2020/535

§ 89

Finansiering av rivning Gamla Fredrik

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-10 § 9 att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att planera utflytt av
befintlig verksamhet samt planera avveckling och rivning av
samtliga byggnader på fastigheten för Gamla Fredrik Yrkesskola.
Samtliga kommunala verksamheter, bostadshyresgäster samt
externa företagare som idag nyttjar lokalerna beräknas lämna
lokalerna senast
2021-06-30.
Tornberget har genomfört en utredning kring kostnaden för att riva
samtliga byggnader. Kostnaden uppskattas till cirka 35,1 mnkr
exklusive marksanering.
Villavagnarna som nu står uppställda på fastigheten kommer att
säljas under våren 2021.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tolkat Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation kring hur rivnings- och
saneringskostnader ska hanteras. Utifrån detta ska kostnaderna
redovisas på resultaträkningen, då det i dagsläget inte finns några
beslut om hur fastigheten i närtid ska användas.
Kommunstyrelseförvaltningen uppskattar övriga kostnader för
bland annat deponi, tömning av kvarlämnade inventarier samt
inhängning av fastigheten till 1,5 mnkr.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att sannolikheten
att stora delar av marken på fastigheten behöver saneras är hög. När
några av de mindre byggnaderna på fastigheten revs under 2020
upptäcktes förhöjda värden av PCB där byggnaderna varit
uppförda. Kostnaden för att genomföra marksaneringen behöver
utredas särskilt genom olika markundersökningar.
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Efter rivning finns ett behov av att hägna in samt utföra bevakning
av fastigheten för att försvåra tillträde till fastigheten.
Underlag för beslut

- Situationsplan över fastigheten
- Beslutsunderlag från Tornberget gällande 6820 Gamla Fredrik
Yrkesskola daterat 2020-06-04
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa rivning av samtliga
byggnader exklusive villavagnarna samt återkomma med en
kalkyl för eventuell marksanering.
2. Kostnaderna för rivningen samt övriga kostnader för deponi
och inhägnad hanteras genom finansförvaltningen.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd yrkar i första hand att ärendet återremitteras
och meddelar i andra hand att Sverigedemokraterna inte deltar i
beslutet.
Sven Gustafsson (M) yrkar i första hand bifall till eget förslag från
Moderaterna (bilaga) innebärande att ärendet återremitteras och
meddelar i andra hand att Moderaterna inte deltar i beslutet.
Åsa Bååth (V) yrkar i första hand bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga) innebärande att ärendet återremitteras och
meddelar i andra hand att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Meeri Wasberg (S) yrkar att ärendet avgörs vid dagens
sammanträde.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och
Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
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Ordföranden konstaterar därefter att det endast finns ett förslag till
beslut - kommunalrådsberedningens, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa rivning av samtliga
byggnader exklusive villavagnarna samt återkomma med en
kalkyl för eventuell marksanering.
2. Kostnaderna för rivningen samt övriga kostnader för deponi
och inhägnad hanteras genom finansförvaltningen.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och
Åsa Bååth (V) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Lokalförsörjningsenheten
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Tornberget
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Dnr KS 2020/614

§ 90

Underlätta och demokratisäkra för
föreningslivet

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

I mål och budget 2018-2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att
tillgängliggöra kommunens lokaler för föreningslivet samt för
större idrotts- och kulturarrangemang.
I en tidigare motion har kommunstyrelseförvaltningen getts i
uppdrag att genomföra en översyn av förvaltning och hyressättning
av lokaler med syfte att skapa ett i möjligaste mån förståeligt,
övergripande och enhetligt system.
Organisationsberedningen hade ett uppdrag om ett övergripande
bidragsreglemente för föreningsbidrag av olika slag. Där beskrevs
att en kartläggning behövs för att se hur förvaltningarnas
bidragsreglementen är utformade. Den bör utformas för att vara så
lika som möjligt för att underlätta för föreningslivet.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-22, § 233 om ett
uppdragsdirektiv för att hantera frågor rörande hyressättning,
nyttjande av kommunens lokaler för föreningar samt större idrottsoch kulturarrangemang och enhetliga bidragsreglementen.
I rapporten finns analyser, slutsatser och förslag till åtgärder för
respektive fråga som ställts i direktivet. Flera av svaren på frågorna
går in i andra frågor och svaren kan vara likalydande.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår sju åtgärder för att
underlätta för och demokratisäkra föreningslivet.
Åtgärderna 1-3 är komplexa och kräver fördjupad utredning innan
resultat av åtgärderna kan ses i form av effektivisering:
1. Med inriktningen att kultur- och fritidsförvaltningen blir
huvudman för hanteringen av all lokalbokning (korttidsuthyrning
av lokaler i samtliga verksamheter) tillsammans med kultur- och
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fritidsförvaltningen, ta fram förslag till hur och när detta skulle
kunna genomföras.
2. Ta fram ett förslag till harmonisering av taxor för likartade
lokaler, oavsett förvaltning.
3. Se över förvaltningen och hyressättningen av lokaler till
föreningar. Uppdraget kan samordnas med utredningen av
kulturhistoriska fastigheter.
Ytterligare åtgärder som föreslås genomföras:
4. Lokalbokning i alla verksamheter samlas till ett enda ställe på
kommunens hemsida.
5. Ett samlat styrdokument för kommunens lokalförsörjning skapas
6. En gemensam mall för bidragsreglementen tas fram
7. Reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge
kommun (IFN, KDN) renodlas till att avse enbart föreningsbidrag
Underlag för beslut

- Rapport Utredning avseende hyressättning, nyttjande av
kommunens lokaler för föreningar samt större idrotts- och
kulturarrangemang och enhetliga bidragsreglementen, daterad
2020-12-21
- Slutrapport för organisationsberedningen, daterad 2018-11-25
- Kommunstyrelsens beslut 2018-10-22, § 233 - Uppdragsdirektiv
avseende hyressättning, nyttjande av kommunens lokaler för
föreningar samt större idrotts- och kulturarrangemang och enhetliga
bidragsreglementen
- Organisationsberedningens beslut, 2018-05-17 § 4
- Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-12, § 258 - Svar på motion
om översyn och tydliga riktlinjer för uthyrning av lokaler
Överläggningar i kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen ser att kommunen behöver gå i en ny
riktning när det gäller synen på kommunens lokalbestånd och hur
det kan nyttjas mer effektivt samtidigt som det bidrar till att
underlätta för föreningslivet. Detta för att också följa den intention
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i frågan som lyfts fram i den av koalitionens gemensamt antagna
politiska plattform.
Kommunens lokaler bör i största möjliga utsträckning ses som just
kommunalt ägda lokaler och inte specifikt ägda av exempelvis en
enskild verksamhet så som en skola. Kommunen skall utveckla sitt
arbete i en riktning som möjliggör för exempelvis föreningar att
hyra skolors lokaler på tider då skolverksamhet inte råder så som
kvällar och helger samt under skollov. Kommunalrådsberedningen
menar att kommunen i huvudsak har goda erfarenheter vad gäller
hanteringen av kommunens idrottshallar så detta synsätt bör också
kunna omfatta exempelvis skolans slöjdsalar, klassrum och
hemkunskapslokaler.
kommunstyrelsen ges i uppdrag att, vad gäller åtgärdsförslag ett till
tre, inleda ett arbete om hur detta praktiskt kan genomföras, med
hänsyn taget till ett införande senast till årsskiftet 2021/2022. Detta
arbete innebär också att behov av ordningsregler vid uthyrning av
lokaler kan behöva identifieras och upprättas. I det fall detta arbete
skulle visa på behov av investeringar av något specifikt slag så
skall detta ej belasta respektive lokals budget utan bekostas initialt
med medel från KS investeringsreserv.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Rapporten godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, vad gäller förvaltningens
åtgärdsförslag ett till tre, inleda ett arbete om hur detta praktiskt
kan genomföras, med hänsyn taget till ett införande senast till
årsskiftet 2021/2022.
3. Lokalbokning i alla verksamheter samlas till ett enda ställe på
kommunens hemsida.
4. Ett samlat styrdokument för kommunens lokalförsörjning
skapas.
5. En gemensam mall för bidragsreglementen tas fram.
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6. Reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i
Haninge kommun (IFN, KDN) renodlas till att avse enbart
föreningsbidrag.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till eget förslag från Vänsterpartiet
(bilaga).
Sven Gustafsson (M) och Christian Lindefjärd (SD) meddelar att
Moderaterna och Sverigedemokraterna, inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Vänsterpartiet. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Rapporten godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, vad gäller förvaltningens
åtgärdsförslag ett till tre, inleda ett arbete om hur detta praktiskt
kan genomföras, med hänsyn taget till ett införande senast till
årsskiftet 2021/2022.
3. Lokalbokning i alla verksamheter samlas till ett enda ställe på
kommunens hemsida.
4. Ett samlat styrdokument för kommunens lokalförsörjning
skapas.
5. En gemensam mall för bidragsreglementen tas fram.
6. Reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i
Haninge kommun (IFN, KDN) renodlas till att avse enbart
föreningsbidrag.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
deltar inte i beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

25 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Reservationer

Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Ekonomiavdelningen, samhällsplanering och
ledning, kultur- och demokratinämnden, idrotts- och
fritidsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden, grund- och
förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
Tornberget AB
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Dnr KS 2019/529

§ 91

Svar på motion från Marietta de PourbaixLundin (M) och Michael Fridebäck (M) om
översyn av bidragsreglementet

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Michael Fridebäck (M) har
lämnat en motion till kommunfullmäktige om att se över
bidragsreglementet i syfte att prioritera utbetalning av bidrag till
barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Vidare
önskar man att reglementet ses över i syfte att bidragen
demokratisäkras.
Motionen har skickats på remiss till idrotts- och fritidsnämnden och
kultur- och demokratinämnden. Nämnderna har inkommit med
likalydande svar 2020-02-12 § 13 respektive 2020-02-11 § 17.
I remissvaret skriver nämnderna att bidragen i dag demokratisäkras
på flera sätt i de allmänna villkoren i nu rådande reglemente.
Bestämmelser finns kring att föreningen ska ha en vald styrelse och
demokratiskt antagna stadgar. Föreningen ska också vara uppbyggd
och fungera enligt demokratiska principer och vara öppen för alla
som önskar följa föreningens ändamål och syfte. Föreningen ska
även motverka kränkningar och diskriminering utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna.
Nu gällande bidragsreglemente för de båda nämnderna togs i bruk
den 1 januari 2018 då det var en gemensam nämnd, kultur- och
fritidsnämnden. I och med att kultur- och fritidsförvaltningen från
2019 svarar mot båda nämnderna ser nämnderna ett behov att
revidera bidragsreglementet utifrån nu rådande nämndstruktur.
Förvaltningens synpunkter

Fyra nämnder hanterar bidragsbetalningar till föreningar, vilket
regleras i respektive nämnds bidragsreglemente. Idrotts- och
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fritidsnämnden och kultur- och demokratinämndens
föreningsbidrag regleras i Reglemente för föreningsbidrag för
ideella föreningar. Äldrenämnden hanterar bidrag till
pensionärsföreningar och socialnämnden hanterar bidrag till
handikappföreningar samt övriga föreningar som verkar inom
nämndens verksamhetsområde.
Bidragen demokratisäkras på flera sätt i de allmänna villkoren för
respektive nämnds reglemente. Bestämmelser finns kring att
föreningarna ska ha en vald styrelse och demokratiskt antagna
stadgar. Föreningarna ska också vara uppbyggda och fungera enligt
demokratiska principer.
Den stora delen av kommunens totala utbetalning av
föreningsbidrag går till barn och unga. Genom lokalt aktivitetsstöd
till barn och unga i åldrarna 7-20 år erhålls bidrag baserat på
deltagande i aktiviteter. Stödet är utformat med fastställd viss
summa per sammankomst. Ju fler barn och unga som deltar, desto
mer i bidrag får föreningen. Stödet finns beskrivet i reglemente för
föreningsbidrag för ideella föreningar.
Vidare föreslås kommunstyrelsen i KS 2020/614 besluta om
åtgärder avseende hyressättning, nyttjande av kommunens lokaler
för föreningar samt större idrotts- och kulturarrangemang liksom
enhetligt bidragsreglemente.
Som ovan beskrivits har ett arbete redan påbörjats med att se över
bidragsreglemente både kommunövergripande och inom de båda
nämnderna. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att
motionen ska anses besvarad.
Underlag för beslut

- Protokoll kultur- och demokratinämnden 2020-02-11 § 17
- Protokoll idrotts- och fritidsnämnden 2020-02-12, § 13
- Motion från Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Michael
Fridebäck (M), 2019-11-12 om översyn av bidragsreglementet
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

28 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) och Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till
motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
och Moderaternas yrkande om bifall till motionen. Ordföranden
ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Idrotts- och fritidsförvaltningen, kultur och
demokratinämnden, socialnämnden, äldrenämnden
För verkställighet:
För kännedom: Motionärerna
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Dnr KS 2020/150

§ 92

Motion från Linus Björkman (M) och
Pembegül Celepli (V) om att förbättra
gatubelysningen i Haninge

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Linus Björkman (M) och Pembegül Celepli (V) föreslår i
rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att
1. uppdra till stadsbyggnadsnämnden att vidta åtgärder för att
förbättra och förstärka den redan befintliga gatubelysningen.
2. uppdra till stadsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till utökad
belysning i det offentliga rummet och säkra stråk.
3. uppdra till stadsbyggnadsnämnden att särskilt kartlägga de
områden med högst upplevd otrygghet och återkomma med förslag
om hur belysning och annat i utemiljön kan förbättras och verka
brottsförebyggande i dessa områden.
4. uppdra till stadsbyggnadsnämnden att anta mål för tidsåtgången
att åtgärda trasig belysning.
5. stadsbyggnadsnämnden tar fram rutiner som säkerställer att även
andra huvudmän uppmärksammas på ett gemensamt ansvar för att
öka tryggheten i det offentliga rummet.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden som i sitt
yttrande skriver att intentionerna i motionen omfattas av uppdrag
till stadsbyggnadsnämnden i Mål och budget 2020, 3.2.
För att ett uppdrag om att utöka belysningen ytterligare utöver vad
som uppdras i Mål och budget 2020 anger nämnden att det krävs en
utökad eller omprioriterad budget.
När det gäller hur tryggheten i det offentliga rummet kan förbättras
med hjälp av belysning redogör nämnden för det övergripande
arbete som hålls samman av kommunens trygghetssamordnare.
Med utgångspunkt i de erfarenheter och kunskaper som
framkommer under trygghetsvandringar genomförs
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trygghetsskapande belysningsåtgärder. Nämnden menar att
trygghetsvandringar i dialog är den mest effektiva
kartläggningsmetoden och att det som efterfrågas i motionens
tredje attsats redan görs.
Privata fastighetsägare och andra huvudmän deltar i ovan nämnda
trygghetsvandringar, vilket nämnden anser vara ett framgångsrikt
arbetssätt. Utöver det redogör nämnden att det inte är helt
oproblematiskt att ställa krav på andra huvudmän.
Kommunen har ett belysningsavtal med en entreprenör för hur
snabbt trasig belysning ska åtgärdas. Felets karaktär avgör hur
snabbt det ska vara åtgärdat. Om åtgärdstiderna inte hålls utgår vite
enligt avtal. Insatstiderna ligger i linje med branschpraxis och
nämnden ser inte behov av att ta fram ytterligare mål för
tidsåtgången att åtgärda trasig belysning utan fokus för att korta
insatstiderna bör ligga på avtalsuppföljning.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndens yttrande
och konstaterar att frågorna redan är prioriterade genom uppdrag i
Mål och budget. Någon omprioritering av budgeten för att
påskynda arbetet bedöms inte aktuell.
Mot bakgrund av att stadsbyggnadsnämndens yttrande föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad
avseende punkterna 1,3, 4 och 5 samt att motionen avslås avseende
punkt 2.
Underlag för beslut

- Motionen
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-23, § 101 inklusive
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad avseende punkterna 1, 3, 4 och 5.
2. Motionen avslås avseende punkten 2.
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V), Sven Gustafsson (M) och Christian Lindefjärd
(SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets,
Moderaternas och Sverigedemokraternas yrkande om bifall till
motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad avseende punkterna 1, 3, 4 och 5.
2. Motionen avslås avseende punkten 2.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och
Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionärerna, SBN
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Dnr KS 2020/151

§ 93

Svar på motion från Sedat Dogru (M) och
Alexandra Anstrell (M) om kartläggning av
hedersrelaterat våld

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Sedat Dogru och Alexandra Anstrell, båda (M), föreslår i
rubricerad motion att socialnämnden tillsammans med grund- och
förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
får i uppdrag att bland elever i högstadiet och gymnasiet göra en
kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i Haninge.
Motionen har remitterats till de tre berörda nämnderna som i sina
yttranden beskriver förvaltningarnas arbete mot hedersrelaterat
våld. Nämnderna har på uppdrag av kommunfullmäktige 2017-1106, § 319, kartlagt det hedersrelaterade våldets karaktär och
omfattning i Haninge. Uppdraget redovisades i kommunens
årsredovisning 2019.
De berörda förvaltningarna har även konsulterat forskare om behov
av kartläggning av hedersrelaterat våld. Bedömningen är att
resultaten i de befintliga kartläggningarna och rapporterna är
relevanta för Haninge kommun. En ytterligare lokal kartläggning
bedöms inte tillföra ny kunskap angående omfattning och
karaktären av hedersförtrycket.
Socialnämnden, grund- och förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildingsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden samt kulturoch demokratinämnden har gemensamt antagit en handlingsplan
mot hedersrelaterat våld och förtryck som reviderats våren 2021. I
handlingsplanen anges vad det finns för varningssignaler, hur våld
och förtryck kan upptäckas samt vilka insatser förvaltningarna kan
erbjuda för att skydda de utsatta. Planen anger även
ansvarsfördelningen mellan berörda förvaltningar och hur dessa ska
samverka.
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Kommunen samarbetar också med Origo, ett länsövergripande
resurscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck, gällande
senaste forskning och relevanta insatser.
De tre nämnderna är samstämmiga i sin bedömning att en
kartläggning enligt motionärernas förslag inte bedöms ge
kommunen ny kunskap i frågan om det hedersrelaterade våldets
omfattning i Haninge.
Förvaltningens synpunkter

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

- Motionen
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2020-09-22,
§ 69
- Grund- och förskolenämndens beslut 2020-09-23, § 70
- Socialnämndens beslut inklusive tjänsteskrivelse 2021-02-16,
§ 12
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkarmed instämmande av Sven Gustafsson (M) och
Christian Lindefjärd (SD) bifall till motionen samt till
tilläggsförslag från Vänsterpartiet (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut,
kommunalrådsberedningens förslag, Vänsterpartiets, Moderaternas
och Sverigedemokraternas yrkande om bifall till motionen samt
Vänsterpartiets tilläggsförslag med instämmande av Moderaterna
och Sverigedemokraterna.
Ordföranden ställer först kommunalrådsberedningens förslag mot
yrkandet om bifall till motionen och konstaterar att
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kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Sven Gustafsson (M) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit yrkandet om bifall
till motionen.
Upprop:
Tobias Hammarberg (L) JA
Göran Svensson (S) JA
Carl Melin (S) JA
Annett Haaf (S) JA
Ann-Christine Erlandsson (S) JA
Petri Salonen (C) JA
Martin Strömvall (KD) JA
Åsa Bååth (V) NEJ
Sven Gustafsson (M) NEJ
Linus Björkman (M) NEJ
Michael Fridebäck (M) NEJ
Alexandra Anstrell (M) NEJ
Christian Lindefjärd (SD) NEJ
Lage Öhlund (-) JA
Meeri Wasberg (S) JA
9 JA, 6 NEJ.
Med 9 JA och 6 NEJ finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och
Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
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Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Vänsterpartiet med instämmande av Moderaterna och
Sverigedemokraterna ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och
Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionärerna, SN, GFN och GVN
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Dnr KS 2020/153

§ 94

Svar på motion från Alexandra Anstrell (M)
om aktivt skolval i Haninge

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Alexandra Anstrell (M) föreslår i rubricerad motion att grund- och
förskolenämnden ges i uppdrag att införa ett aktivt val av skola för
att stimulera elever till att välja den som passar dem bäst samt
arbeta fram riktlinjer för kommunens tillämpning av skollagens
regler för placering av elever i förskoleklass och grundskola.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden som i sitt
yttrande hänvisar till ett uppdrag som gavs till
utbildningsförvaltningen 2017-05-24, § 94, om att utreda hur ett
aktivt skolval i Haninge kan utformas. Utbildningsförvaltningen
definierar begreppet aktivt skolval som val av skola genom en aktiv
handling från vårdnadshavarens sida.
Utgångspunkten vid fördelning av elever på skolenheter är
vårdnadshavares önskemål, vårdnadshavarens rätt att önska
skolenhet för sitt barn i förskoleklass respektive grundskola
regleras i skollagen. En kommun kan inte införa ett tvingande
skolval, däremot kan kommunen reglera vad som händer om ett
aktivt val inte görs. I Haninge kommun finns riktlinjer för placering
vid en skolenhet (skolval) som tillämpas om antalet sökande
överstiger antalet platser på en skola. I riktlinjerna framgår att
Haninge kommun är indelat i upptagningsområden och att varje
elev tillhör en skola i närområdet. Denna princip har flera fördelar
och bidrar till en tydlig process.
Om en skola har platser kvar efter att ha tagit emot eleverna från
det egna upptagningsområdet ska ett urval göras. Urval görs om
antalet elever som önskat skolan och inte tillhör skolans
upptagningsområde överstiger antalet tillgängliga platser på
skolenheten.
När riktlinjerna för placering vid skolenhet infördes 2011 kunde de
flesta skolval tillgodoses. Idag är det svårare att tillgodose alla
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skolval och utbildningsförvaltningen planerar därför att se över och
uppdatera riktlinjerna. I översynens omvärldsbevakning planerar
grund- och förskolenämnden att studera hur andra kommuner
arbetar med skolvalet. Nämnden arbetar med en översyn om det går
att underlätta och effektivisera processen av val av skola genom att
se över de administrativa stödsystemen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndens yttrande
och föreslår att motionen anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motionen
- Grund- och förskolenämndens beslut 2021-04-01, § 7
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck, Alexandra
Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet:
För kännedom: motionären, GFN
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Dnr KS 2020/162

§ 95

Svar på motion från Dennis Askling (SD) om
att påbörja arbetet med en kulturkanon för
Haninge kommun

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Dennis Askling (SD) föreslår i rubricerad motion att fullmäktige
beslutar att påbörja arbetet med en kulturkanon för Haninge
kommun.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som i sitt
yttrande beskriver hur nämnden arbetar för att bedriva och främja
kulturverksamheten i Haninge och därigenom stödja att kulturen
blir tillgänglig för alla invånare i kommunen.
Nämnden instämmer med motionären att kulturhistoriska värden är
betydelsefulla och ska tas om hand. Kunskap om platsen och dess
förflutna ger förståelse för historiska och samtida händelser och är
identitetsskapande.
Genom det kulturpolitiska programmet och
kulturmiljöprogrammet, båda antagna av kommunfullmäktige,
betonas vikten av ett inkluderade och demokratiskt synsätt på
kultur, kulturarv och kulturmiljö, att dessa är föränderliga över tid
och tillgängliga för alla invånare. Nämnden anför att en
kulturkanon som syftar till att på förhand bestämma vilka delar av
det gemensamma kulturarvet som är mest betydelsefullt kan bidra
till en förminskning av kulturen och riskerar att utesluta vissa
invånare eller grupper i att känna tillhörighet och delaktighet.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndens yttrande
och föreslår att motionen avslås.
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Underlag för beslut

- Motionen
- Kultur- och demokratinämndens beslut 2020-10-20, § 94
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Christian Lindefjärd, KDN
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Dnr KS 2021/214

§ 96

Igångsättningsbeslut Jordbro Hemsö förskola

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-09, att i Mål och budget
2021-2022 tilldela investeringsmedel för en ny konceptförskola om
åtta avdelningar som skulle ersätta den gamla förskolan Hemsö.
Den nya förskolan Hemsö kommer att byggas på samma plats som
den där den tidigare förskolan Hemsö med fem avdelningar stod
tidigare.
Tornberget Fastighetsförvaltnings AB har på uppdrag av Haninge
kommun tagit fram ett förfrågningsunderlag. Tornberget har i detta
fall handlat upp ByggDialog AB som strategisk partner på
totalentreprenad i samverkan för uppförande av upp till tio
förskolor. Förskolan Hemsö är den fjärde i den raden av förskolor
som kommer att uppföras i detta avtal. Fram till nu har handlingar
samt kalkyl projekterats fram som detta beslutsunderlag grundas
på.
Beslut om att bygga konceptförskolor togs i grund- och
förskolenämnden 2016-04-06 (diarienummer Grund- och
förskolenämnden 2016/57). Under byggnationen av Hemsö bedrivs
utbildningsförvaltningens verksamhet i övriga förskolor i Jordbro.
Någon separat evakuering har inte varit nödvändig. När den nya
förskolan öppnar kommer de barn som tidigare gick på Hemsö
samt de barn som går på förskolan Långbäling (som är näst på tur
för renovering/nybyggnation) att flytta in i lokalerna.
Utbildningsförvaltningen räknar med att samtliga åtta avdelningar
kommer att tas i bruk vid inflyttningen.
Den nya förskolan beräknas kunna tas i drift sommaren 2022.
Förvaltningens synpunkter

I mål och budget för 2021-2022 finns 64,3 mkr tilldelade för
nybyggnation av en ny förskola med åtta avdelningar som kommer
att ersätta den tidigare förskolan Hemsö. 2,7 mkr finns tilldelat
grund- och förskolenämnden för inventarier och utrustning. Totalt
för projektet finns 67,0 mnkr tilldelat.
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Tornbergets kostnadsbedömning för projektet bedöms till 59,7
mnkr, inklusive kostnad för rivning samt med en bedömd summa
för risker. Då inte inventarier och utrustning ingår i ovan ska
budget jämföras med budgeterade 64,3 mnkr.
Evakuering kommer inte bli nödvändig då antal förskolebarn som
efterfrågar en förskoleplats, kan tas om hand på annat sätt inom
upptagningsområdet.
Haninge kommuns kostnader för IT & passersystem är ej
budgeterat i detta underlag.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kostnaden för
byggnationen av Hemsö kommer att rymmas inom den tänkta
budgetramen.
Underlag för beslut

- Tornbergets beslutsunderlag Hemsö förskola (inklusive utvändig
gestaltning) daterat 2021-03-16
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Igångsättningsbeslut för nybyggnation Hemsö förskola medges.
Kommunstyrelsens beslut

1. Igångsättningsbeslut för nybyggnation Hemsö förskola medges.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Tornberget, ekonomiavdelningen
För kännedom: Grund-och förskolenämnden
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Dnr KS 2021/139

§ 97

Varumärkesprogram

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2017-06-14 § 160 förvaltningen i uppdrag
att planera för implementering av varumärkesinriktningen i
samtliga av kommunens verksamheter samt arbeta för en etablering
i relation till samarbetspartners. Kommunstyrelseförvaltningen
gavs även i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer och ny grafisk
manual i överenstämmelse med varumärkesstrategin liksom en
aktivitetsplan, även omfattande budget, med fokus på 2018.
Förvaltningens synpunkter

Under det arbete som har skett sedan uppdraget gavs av
kommunstyrelsen 2017 har inriktningen delvis förändrats.
Förvaltningen har under våren och sommaren 2020 arbetat med att
förbereda arbetet med ett nytt varumärkesprogram, under namnet
Attraktiva Haninge. Programmet omfattar perspektiven plats,
organisation och arbetsgivare. Genom att gå från ett eget
varumärke till ett varumärkesprogram kan den tillväxtfas
kommunen befinner sig i stöttas på ett bättre sätt.
Arbetet föreslås omfatta en medskapandeprocess, där olika aktörer
bidrar i syfte att ge långsiktighet i arbetet. Därför föreslås att det till
varumärkesprogrammet knyts en extern rådgivningsgrupp, kallat
marknadsråd. Rådet utgörs av åtta till tio utpekade personer som
företräder större, etablerade företag och organisationer på exekutiv
nivå. För att skapa en bred politisk förankring i arbetet föreslås
genom att involvera kommunstyrelsens ordförande och
oppositionsråd i marknadsrådet.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunstyrelsens
uppdrag om implementering av varumärkesinriktning bäst
genomförs i form av ett varumärkesprogram. Arbetet föreslås
genomföras inom ramen för kommunens portföljstyrning, som ett
program i utvecklingsportföljen. Programmet beräknas löpa under
cirka tio års tid och stödja kommunens övergripande vision och mål
om hållbar tillväxt och trygghet för medborgarna.
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Förvaltningen bedömer att detta är mest effektiva arbetssätt för att
uppnå målen om att skapa en attraktiv plats, en attraktiv
organisation samt en attraktiv arbetsgivare. Arbetet föreslås ske i
enlighet med beskrivning i bilagd tjänsteskrivelse.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2021-03-01
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att påbörja arbetet med
det första steget av leveransen av ett varumärkesarbete i
enlighet med beskrivning i tjänsteskrivelse.
2. Kostnaden för det första steget uppgår till 3 mnkr, vilket
belastar kommunstyrelsens reserv för år 2021.
3. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att inrätta ett
marknadsråd.
4. Kostnader för varumärkesprogrammet inkluderas från år 2022 i
ordinarie budgetprocess.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar i första hand att ärendet
återremitteras och i andra hand att kommunalrådsberedningens
förslag avslås.
Åsa Bååth (V) yrkar i första hand bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga) innebärande att ärendet återremitteras och i
andra hand avslag till kommunalrådsberedningens förslag.
Sven Gustafsson (M) yrkar i första hand bifall till eget förslag från
Moderaterna (bilaga) innebärande att ärendet återremitteras och i
andra hand avslag till kommunalrådsberedningens förslag.
Meeri Wasberg (S) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras och finner att
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kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och
Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut
- kommunalrådsberedningens förslag och avslagsyrkandet från
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att påbörja arbetet med
det första steget av leveransen av ett varumärkesarbete i
enlighet med beskrivning i tjänsteskrivelse.
2. Kostnaden för det första steget uppgår till 3 mnkr, vilket
belastar kommunstyrelsens reserv för år 2021.
3. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att inrätta ett
marknadsråd.
4. Kostnader för varumärkesprogrammet inkluderas från år 2022 i
ordinarie budgetprocess.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och
Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, avdelningen omvärld och utveckling
För verkställighet: Näringslivsenheten
För kännedom:
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Dnr KS 2021/268

§ 98

Teckning av Haninge kommuns firma

Sammanfattning

Kommunstyrelsens tidigare beslut, 2020-11-30, § 254 om teckning
av Haninge kommuns firma ändras med anledning av
personförändring.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Tidigare beslut av kommunstyrelsen 2020-11-30, § 254
upphävs 2020-05-02.
2. Till att fr.o.m. 2020-05-03, två i förening, teckna kommunens
firma bemyndigas
Kommunstyrelsens ordförande

Meeri Wasberg (S)

Kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande

Tobias Hammarberg (L)

Kommundirektör

Magnus Gyllestad

Ekonomidirektör

Johan Westin

HR-direktör

Gunilla Ejefors-Lublin

Direktör för avdelningen
samhällsplanering och ledning

Annica Lempke

Direktör för avdelningen omvärld
och utveckling

Anna Berglund

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens beslut

1. Tidigare beslut av kommunstyrelsen 2020-11-30, § 254
upphävs 2020-05-02.
2. Till att fr.o.m. 2020-05-03, två i förening, teckna kommunens
firma bemyndigas
Kommunstyrelsens ordförande

Justerare

Meeri Wasberg (S)

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

47 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande

Tobias Hammarberg (L)

Kommundirektör

Magnus Gyllestad

Ekonomidirektör

Johan Westin

HR-direktör

Gunilla Ejefors-Lublin

Direktör för avdelningen
samhällsplanering och ledning

Annica Lempke

Direktör för avdelningen omvärld
och utveckling

Anna Berglund

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Meeri Wasberg, Tobias Hammarberg, Magnus
Gyllestad, Christina Rapp Lundahl, Annica Lempke, Anna
Berglund, Gunilla Ejefors Lublin, Johan Westin

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

48 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Dnr KS 2021/261

§ 99

Uppdaterad attestförteckning 2021

Sammanfattning

Enligt kommunens attestreglemente ska nämnderna årligen utse
beslutsattestanter och ersättare. Kommunstyrelsen är ansvarig för
hela kommunstyrelseförvaltningens budget inför
kommunfullmäktige. Med anledning av ny ekonomidirektör i
Haninge kommun från 2021-05-03 samt omorganisation inom
avdelning omvärld och utveckling som fastställts gälla från april,
finns behov av uppdatering av kommunstyrelsens attestförteckning
2021.
Tidigare kanslienheten vid kommunstyrelseförvaltningen har,
utifrån beslut om att samordna kommunens samtliga funktioner för
arkiv, registratur och nämndsekreterare till enheten, bytt namn samt
ny tillförordnad chef utsetts.
Underlag för beslut

- Uppdaterad attestförteckning 2021 kommunstyrelsen 2021-04-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Beslutsattestanter och ersättare 2021 enligt uppdaterad
attestförteckning i bilaga godkänns.
2. Tidigare beslut om attestförteckning för 2021 upphävs.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens beslut

1. Beslutsattestanter och ersättare 2021 enligt uppdaterad
attestförteckning i bilaga godkänns.
2. Tidigare beslut om attestförteckning för 2021 upphävs.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

49 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Alla avdelningschefer i
kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

50 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Dnr KS 2021/275

§ 100 Fullmakt att teckna Haninge kommuns bankoch plusgirokonto
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-11-30, § 255, beslutat om
teckningsbemyndigande för kommunens bank- och plusgirokonton.
På grund av personalförändringar föreslås detta beslut uppdateras.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Tidigare beslut av kommunstyrelsen 2020-11-30, § 255,
upphävs 2021-05-09.
2. Till att från och med 2021-05-10, två i förening
- utfärda utbetalningar från Haninge kommuns bank- och
plusgirokonton samt underteckna ansökan om Nordea First
Card - utfärda anvisningar samt kvittera medel på Haninge
kommuns bank- och plusgirokonton, kvittera ut till Haninge
kommun eller till någon av dess nämnder ställda checkar eller
postväxlar, kvittera ut medel på bankkonton tillhörande av
Haninge kommun förvaltade fonder, bemyndigas

Justerare

Ekonomi- och finansdirektör

Johan Westin

Redovisningschef

Camilla Engström

Redovisningsekonom

Carina Barfoth

Redovisningsekonom

Monica Jonsson

Redovisningsekonom

Pernilla Andersson

Redovisningsekonom

Ayse Mert

Ekonomiadministratör

Annika Nur

Ekonomiadministratör

Lara Albers

Ekonomiadministratör

Patricia Gehrke

Ekonomiadministratör

Eva Rodeblad

Ekonomiadministratör

Catharina Wall

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

51 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ekonomiadministratör

Jessica Kokoric

Verksamhetsansvarig

Anna Carin Rosengren

3. Till att, två i förening, inneha administratörsrättigheter och att
göra ändringar enligt delegationsbeslut över användarna på
respektive internetbank.
Ekonomi- och finansdirektör

Johan Westin

Redovisningschef

Camilla Engström

Ekonom

Monica Jonsson

Ekonom

Carina Barfoth

4. Till att, två i förening, överföra medel mellan följande
bankkonton:
Bank

Clearing

Konto

Kontotyp

SHB

6181

065 298

Huvudkonto

SHB

6181

098 498

Transaktionskonto

Swedbank 8327-9

924 846 440-7 Haninge kommun

Bank

Konto

Kontotyp

1265-8

plusgiro

260 001 2658

transkonto

88 42 32-0

plusgiro

Clearing

Nordea
Nordea

9960

Nordea
Nordea

Justerare

9960
Toppkonto

180 884 2320

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

52 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Nordea
Nordea

88 42 34-6
9960
340 884 2346
Valutakonto

Nordea
Nordea
konto

plusgiro

9960 3

88 46 41-2

plusgiro

40 884 6412

TR/kap

Bemyndigas:

Justerare

Ekonomi- och finansdirektör

Johan Westin

Redovisningschef

Camilla Engström

Redovisningsekonom

Carina Barfoth

Redovisningsekonom

Monica Jonsson

Redovisningsekonom

Pernilla Andersson

Redovisningsekonom

Ayse Mert

Ekonomiadministratör

Annika Nur

Ekonomiadministratör

Lara Albers

Ekonomiadministratör

Patricia Gehrke

Ekonomiadministratör

Eva Rodeblad

Ekonomiadministratör

Catharina Wall

Ekonomiadministratör

Jessica Kokoric

Verksamhetsansvarig

Anna Carin Rosengren

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

53 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

5. för bankkonto i Nordea 9960 – 340 884 6503, bankgiro 88 46
50-3
Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från
ovanstående konto

Assistent

Eva McCormick

Assistent

Robin Dahlbom

Assistent

Linda Asplund

Assistent

Madeleine Johansson

Assistent

Meral Inal

Assistent

America Molina

Assistent

Carina Åberg

Assistent

Helena Hedström

Assistent

Susanne Nordlöv

6. för bankkonto i Nordea 9960 – 260 001 2658, bankgiro 1265-8
Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från
ovanstående konto (löner)
Chef Löneenheten

Anette Björkqvist

Lönekonsult/samordnare Jeanette Ståhlnacke
Systemförvaltare

Jaana Snygg

Systemförvaltare

Kira Zamparutti

Lönekonsult

Karolina Brendler-Kahsay

7. för bankkonto i Nordea 9960 – 180 884 6453, bankgiro 88 46
45-3

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

54 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från
ovanstående konto
Handläggare

Sarah Berntsson

Ingenjör

Weine Carmerud

Handläggare

Åsa Moe

Redovisningsekonom

Carina Barfoth

Utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt i ovanstående fall.
Namnteckningsprover ska därvid bifogas till banker och
plusgiro.

8. Paragrafen förklaras omedelbar justerad
Kommunstyrelsens beslut

1. Tidigare beslut av kommunstyrelsen 2020-11-30, § 255,
upphävs 2021-05-09.
2. Till att från och med 2021-05-10, två i förening
- utfärda utbetalningar från Haninge kommuns bank- och
plusgirokonton samt underteckna ansökan om Nordea First
Card - utfärda anvisningar samt kvittera medel på Haninge
kommuns bank- och plusgirokonton, kvittera ut till Haninge
kommun eller till någon av dess nämnder ställda checkar eller
postväxlar, kvittera ut medel på bankkonton tillhörande av
Haninge kommun förvaltade fonder, bemyndigas

Justerare

Ekonomi- och finansdirektör

Johan Westin

Redovisningschef

Camilla Engström

Redovisningsekonom

Carina Barfoth

Redovisningsekonom

Monica Jonsson

Redovisningsekonom

Pernilla Andersson

Redovisningsekonom

Ayse Mert

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

55 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ekonomiadministratör

Annika Nur

Ekonomiadministratör

Lara Albers

Ekonomiadministratör

Patricia Gehrke

Ekonomiadministratör

Eva Rodeblad

Ekonomiadministratör

Catharina Wall

Ekonomiadministratör

Jessica Kokoric

Verksamhetsansvarig

Anna Carin Rosengren

3. Till att, två i förening, inneha administratörsrättigheter och att
göra ändringar enligt delegationsbeslut över användarna på
respektive internetbank.
Ekonomi- och finansdirektör

Johan Westin

Redovisningschef

Camilla Engström

Ekonom

Monica Jonsson

Ekonom

Carina Barfoth

4. Till att, två i förening, överföra medel mellan följande
bankkonton:
Bank

Clearing

Konto

Kontotyp

SHB

6181

065 298

Huvudkonto

SHB

6181

098 498

Transaktionskonto

Swedbank 8327-9

924 846 440-7 Haninge kommun

Bank

Konto

Kontotyp

1265-8

plusgiro

260 001 2658

transkonto

Clearing

Nordea
Nordea

Justerare

9960

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

56 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Nordea
Nordea

88 42 32-0
9960
Toppkonto

Nordea
Nordea

180 884 2320

88 42 34-6

plusgiro

9960
340 884 2346
Valutakonto

Nordea
Nordea
konto

plusgiro

9960 3

88 46 41-2

plusgiro

40 884 6412

TR/kap

Bemyndigas:

Justerare

Ekonomi- och finansdirektör

Johan Westin

Redovisningschef

Camilla Engström

Redovisningsekonom

Carina Barfoth

Redovisningsekonom

Monica Jonsson

Redovisningsekonom

Pernilla Andersson

Redovisningsekonom

Ayse Mert

Ekonomiadministratör

Annika Nur

Ekonomiadministratör

Lara Albers

Ekonomiadministratör

Patricia Gehrke

Ekonomiadministratör

Eva Rodeblad

Ekonomiadministratör

Catharina Wall

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

57 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ekonomiadministratör

Jessica Kokoric

Verksamhetsansvarig

Anna Carin Rosengren

5. för bankkonto i Nordea 9960 – 340 884 6503, bankgiro 88 46
50-3
Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från
ovanstående konto

Assistent

Eva McCormick

Assistent

Robin Dahlbom

Assistent

Linda Asplund

Assistent

Madeleine Johansson

Assistent

Meral Inal

Assistent

America Molina

Assistent

Carina Åberg

Assistent

Helena Hedström

Assistent

Susanne Nordlöv

6. för bankkonto i Nordea 9960 – 260 001 2658, bankgiro 1265-8
Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från
ovanstående konto (löner)
Chef Löneenheten

Anette Björkqvist

Lönekonsult/samordnare Jeanette Ståhlnacke

Justerare

Systemförvaltare

Jaana Snygg

Systemförvaltare

Kira Zamparutti

Lönekonsult

Karolina Brendler-Kahsay

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

58 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

7. för bankkonto i Nordea 9960 – 180 884 6453, bankgiro 88 46
45-3
Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från
ovanstående konto
Handläggare

Sarah Berntsson

Ingenjör

Weine Carmerud

Handläggare

Åsa Moe

Redovisningsekonom

Carina Barfoth

Utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt i ovanstående fall.
Namnteckningsprover ska därvid bifogas till banker och
plusgiro.

8. Paragrafen förklaras omedelbar justerad
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Carina Barfoth

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

59 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Dnr KS 2020/506

§ 101 Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön och tillhörande
miljökonsekvensutredning
Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har gett Haninge kommun
möjlighet att lämna synpunkter på samrådet om uppdaterat
åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 20222027
Förslaget innebär att Haninge kommun ska vidta åtgärder som
bidrar till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp
målsättningar för ett sådant arbete. En årlig uppdatering av
åtgärdsarbetet ska rapporteras in till Havs- och vattenmyndigheten
med start 2022.
Samrådet pågår från den 1 november 2020 till den 30 april 2021.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Havs- och
vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Åtgärdsprogrammet för
havsmiljön syftar till att Östersjön ska uppnå god status, vilket även
är kommunens ambition enligt Klimat- och Miljöpolitiska
programmet.
Kommunstyrelseförvaltningen förutsätter att adekvat finansiering
möjliggörs för att kommunen ska kunna genomföra Havs- och
vattenmyndighetens åtgärdsförslag.
Underlag för beslut

- Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och
tillhörande
miljökonsekvensutredning www.havochvatten.se/remiss-åph2020
- Tjänsteskrivelse 2021-02-24 Förslag till uppdaterat
åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande
miljökonsekvensutredning

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

60 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

- Havs- och vattenmyndighetens svarsenkät i Excel
- Klimat- och miljöpolitiska programmet, 2017-10-09 § 246
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Havs- och vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för
havsmiljön med tillhörande miljökonsekvensutredning
godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens beslut

1. Havs- och vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för
havsmiljön med tillhörande miljökonsekvensutredning
godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Strategisk planering, SBN

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

61 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Dnr KS 2020/499

§ 102 Samråd inom vattenförvaltning 1 november
2020 - 30 april 2021
Sammanfattning

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har till
Haninge kommun översänt förslag till Förvaltningsplan,
Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och
Miljökonsekvensbeskrivning inför den nya förvaltningscykeln
2021-2027. Samrådet sker under perioden
1 november 2020 till 30 april 2021.
Grunden är EU:s vattendirektiv, lagstiftat i Sverige via
miljöbalkens 5 kap, som säger att alla våra vatten ska ha en god
status och att vi ska ha en hållbar förvaltning av dessa.
För Haninge kommun innebär remissförslaget dels direkta
kostnader för fysiska åtgärder i vattenförekomster, dels kostnader
för genomförande av styrmedel för att kunna uppnå god
vattenstatus i kommunens samtliga vattenförekomster till målåret
2027.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet i samråd med
stadsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningarna ställer sig bakom
förslaget till vattenmyndighetens åtgärdsprogram med tillhörande
Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer och
Miljökonsekvensbeskrivning. Åtgärdsprogrammet syftar till att alla
vatten uppnår god ekologisk och kemisk status, vilket även är
kommunens ambition enligt Klimat- och Miljöpolitiska
programmet.
Kommunstyrelseförvaltningen förutsätter dock att finansieringen
av förslaget utvecklas för att åtgärdsarbetet ska kunna genomföras.
Förvaltningen ser detta som en förutsättning för att kommunerna
ska kunna uppnå miljökvalitetsnormerna till 2027.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

62 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Underlag för beslut

-Vattenmyndighetens förslag till Förvaltningsplan,
Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och
Miljökonsekvensbeskrivning 2021-2027
https://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
- Vattenmyndighetens samrådsmaterial – Svarswebbenkät
- Tjänsteskrivelse 2021-03-24 Samråd inför vattenförvaltningen
2021-2027
- Klimat- och miljöpolitiska programmet, KF 2017-10-09 § 246
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Vattenmyndighetens förslag till Förvaltningsplan,
Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och
Miljökonsekvensbeskrivning 2021-2027 godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens beslut

1. Vattenmyndighetens förslag till Förvaltningsplan,
Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och
Miljökonsekvensbeskrivning 2021-2027 godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: SBN, Strategisk planering

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

63 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Dnr KS 2021/205

§ 103 Svar på remiss: Inbjudan till samråd, Elväg,
Väg 73 Nynäshamn-Västerhaninge
Sammanfattning

Trafikverket har tagit fram en vägplan ombyggnad till elväg på väg
73 mellan trafikplats Älgviken och Fors. Detta görs genom att
tillföra befintlig väganläggning en ny funktion. Bakgrunden är att
elvägar har potential att medverka i omställningen av
transportsystemet till fossiloberoende energikällor. Kort beskrivet
innebär en elväg att fordon, primärt lastbilar, kan laddas mede
elektrisk energi dynamiskt under färd.
Trafikverket kommer att genomföra en elvägspilot men utreder två
sträckor i varsin vägplan. Den andra är E20 utanför Hallsberg i
Örebro län. Det är oklart vilket det slutliga valet blir.
Trafikverket skickar nu ut vägplanen för elväg på väg 73 på samråd
och önskar svar senast 16 april 2021.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen anser att väg 73 är synnerligen
lämpad för ombyggnad till elväg. Länets stora befolkning
koncentrerad på liten yta utgör Sveriges största
konsumtionsmarknad med stora behov av klimatsmart
varuförsörjning. Öppnandet av Norviks hamn med kommande
utbyggnad innebär stora mängder lastbilstransporter som lämpligen
kan nyttja elvägen.
Av de föreslagna tekniklösningarna föredrar
kommunstyrelseförvaltningen de som är förlagda i vägkroppen
framför en kontaktledning i luften. Den får anses ha negativ
inverkan på landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljö.
Underlag för beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Dokument för väg 73 Västerhaninge-Nynäshamn, Trafikverket,
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/elvagnynashamn-eller-orebro/vag-73-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

64 (76)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

vasterhaningenynashamn/dokument-for-vag-73-vasterhaningenynashamn/
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

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

Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör kommunens
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Trafikverket inklusive tjänsteskrivelse (se
anvisningar i inbjudan)
För verkställighet: KSF
För kännedom: Strategisk planering
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Dnr KS 2021/182

§ 104 Svar på remiss: Betänkande tillgängliga
stränder, ett mer definierat strandskydd
(SOU2020:78)
Sammanfattning

Betänkandet tillgängliga stränder, ett mer definierat strandskydd
(SOU2020:78) är på remiss till och med 3 maj 2021. Haninge
kommun har valt att besvara remissen.
Ärendet har internremitterats till stadsbyggnadsnämnden som i sitt
yttrande skriver att utredningen inte kan anses ha följt sitt uppdrag
avseende differentieringen av strandskyddet. Någon möjlighet att
göra en helhetsbedömning utifrån vad utredningsuppdraget anger
om differentiering även utifrån tillgång till sjöar och stränder samt
befolkningstäthet har inte tagits med. För den bofasta befolkningen
i skärgården anförs att det behövs utökade möjligheter till lättnader
i strandskyddet för att möjliggöra en fortsatt utveckling av
verksamheter och bostäder.
Stadsbyggnadsnämnden ställer sig frågande till skärpningen av 7
kap. 18 c § 1–6 miljöbalken som medför att möjligheten till dispens
och upphävande av strandskydd i detaljplaner ska tillämpas särskilt
restriktivt i vissa situationer. Av utredningens uppdrag framgår inte
något tydligt direktiv om att de redan idag strikta möjligheterna till
dispens ska skärpas. Flera av de dispenser som givits de senaste
åren gällande verksamheter eller nya bostäder för fastboende i
skärgården hade inte varit möjliga med de minskade möjligheter till
dispens från strandskyddet som utredningen föreslår.
Vidare anser nämnden att bemyndigandet i 7 kap. 13 § miljöbalken
om meddelande av föreskrifter för bestämmande av insjöars storlek
och vattendrags bredd inte behövs. Frågan har lyfts tidigare och
Naturvårdsverket tog 2014 som svar på ett regeringsuppdrag fram
ett förslag. Risken är stor att ett liknande förslag blir aktuellt.
Förslaget från 2014 är så pass komplicerat och arbetskrävande att
det inte skulle vara praktiskt hanterbart i det dagliga arbetet i en
kommun.
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Vidare anser nämnden att det inte rimligt att upphävande av
förordnanden om upphävt strandskydd kan ske med ett enkelt
beslut. Det nuvarande förordnandet för Haninge kommun
beslutades
1999-06-03. Ett upphävande av det nuvarande förordnandet skulle i
ett sådant fall vara den mest genomgripande förändringen i
strandskyddet för kommunen sedan det generella strandskyddet
infördes 1975-07-01. Ett eventuellt upphävande av förordnandet
skulle i stor utsträckning förändra planmässiga förutsättningar som
gällt i kommunen i mer än 40 år.
Stadsbyggnadsnämnden anser att den handläggningstid på tolv
månader som föreslås för Länsstyrelsen för ansökan om
upphävande av strandskydd i landsbygdsområde är väl tilltagen i
jämförelse med den handläggningstid som regleras för kommuner i
plan- och bygglagen.
Slutligen anser stadsbyggnadsnämnden att bestämmelserna om
undantag med de areella näringarna behöver samordnas med
motsvarande bestämmelser i 9 kap. 3 § plan- och bygglagen. Till
ordalydelsen är bestämmelserna mycket lika men i praxis har
tolkningarna med tiden blivit ganska olika.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av
stadsbyggnadsnämndens yttrande och har inget övrigt att tillföra.
Nämndens yttrande föreslås utgöra kommunens remissvar.
Underlag för beslut

- Remiss: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd
(SOU 2020:78) http://www.sou.gov.se/wpcontent/uploads/2020/12/SOU-2020_78_WEBB.pdf
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-04-21, § 30
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttrandet utgör Haninge kommuns remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till tilläggsförslag från
Moderaterna (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunalrådsberedningens förslag samt tilläggsförslaget från
Moderaterna.
Ordföranden ställer först proposition på
kommunalrådsberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Moderaterna ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Yttrandet utgör Haninge kommuns remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck, Alexandra
Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Miljödepartementet (inklusive SBN:s beslut, se
anvisningar i remissmissiv), SBN
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Dnr KS 2021/119

§ 105 Svar på remiss: SOU 2020:79
delbetänkandet Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det
skollagsreglerade området
Sammanfattning

Haninge kommun har fått möjlighet att yttra sig över
delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen från
Arbetsmarknadsdepartementet.
Ärendet har internremitterats till grund- och förskolenämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som i sina yttranden
anger att kommunen tidigare yttrat sig över lagrådsremiss ”Stärkt
skydd mot diskriminering i skolan”. Remissen föreslog att tillsynen
skulle föras över till Skolinspektionen, vilket nämnderna ställde sig
bakom. Flera andra remissinstanser kritiserade dock förslaget och
några lagändringar genomfördes inte.
I det aktuella delbetänkandet föreslås att hela tillsynsansvaret och
talerätten övergår till Skolinspektionen. Nämndernas inställning är
liksom tidigare att en överflyttning till Skolinspektionen vore
positiv.
Nämnderna ställer sig vidare bakom att skollagens regler om
kränkande behandling samordnas med reglerna i
diskrimineringslagen, då det förenklar för huvudmän och enheter
om arbetet i dessa relaterade frågor kan bedrivas på samma sätt.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas
yttranden och föreslår att de utgör kommunens remissvar.
Underlag för beslut

- Remiss SOU 2020:79 Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen
https://www.regeringen.se/490bb5/contentassets/74da6d660b964c3
c8a156f0fa1ed5d3a/effektivare-tillsyn-over-diskrimineringslagensou-202079.pdf
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- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2021-03-23,
§ 25
- Grund och förskolenämndens beslut 2021-03-25, § 25
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttrandet utgör Haninge kommuns remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens beslut

1. Yttrandet utgör Haninge kommuns remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Arbetsmarknadsdepartementet (se anvisningar i
remissmissiv), GFN och GVN
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Dnr KS 2021/145

§ 106 Svar på remiss: Folkbildningsstrategi för
Stockholmsregionen
Sammanfattning

Region Stockholm har remitterat förslaget till en
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen med önskemål om
besvarande senast 30 april 2021. Strategin är ett led i att förverkliga
den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, och dess
övergripande målsättning om en god livsmiljö för regionens
invånare. Den avser att peka ut angelägna utvecklingsområden och
utgöra stöd till kommunernas arbeten och planer kopplat till
folkbildningsfrågor. Strategin beskriver övergripande
folkbildningens roll och funktion i samhället samt fyra
inriktningsområden för detta; 1) Stärka och utveckla demokratin, 2)
Bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet samt det
egna skapandet, 3) Främja kunskap och bildning samt utjämna
utbildningsklyftor och 4) Utveckla arbetet för hållbar utveckling.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av remissförslaget.
Förvaltningen ser positivt på förslaget och anser att en tydlig länk
mellan folkbildningsstrategin och den regionala kulturstrategin
samt RUFS möjliggör och förenklar genomförandet av strategins
innehåll. Ett medskick från nämnden är att Region Stockholm bör
överväga utvärdering och uppföljning som ett eget
inriktningsområde.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av remissversionen
samt inkommande synpunkter från kultur- och fritidsförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till kultur- och
fritidsförvaltningens remissvar samt ställer sig bakom medskicket
om övervägande av utvärdering och uppföljning som eget
inriktningsområde och föreslår att förslaget antas.
Underlag för beslut

- Folkbildningsstrategi Remissversion från RS 2021-02-18
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- Remissvar från Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-03-17
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande utgör Haninge
kommuns remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till tilläggsförslag från Vänsterpartiet
(bilaga).
Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunalrådsberedningens förslag samt tilläggsförslaget från
Vänsterpartiet.
Ordföranden ställer först proposition på
kommunalrådsberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Vänsterpartiet ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande utgör Haninge
kommuns remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet: KSF
För kännedom: Region Stockholm, inkl yttrande från KOF (se
anvisningar i remismissiv) KDN, strategisk planering
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Dnr KS 2020/5

§ 107 Befrielse från uppdrag
Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Ing-Britt Waern (C), ersättande lekmannarevisor Tyresån
vattenvårdsförbund.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens beslut

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
För kännedom: De entledigade
Berörda gruppledare
Berörda organ
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Dnr KS 2021/5

§ 108 Val till vissa uppdrag
Följande nomineringar har inkommit till kansliet:
____________________
Årsmötesombud till Folkets husföreningen till och med 2022-12-31
efter Ingwar Åhman-Eklund (C)
Bordläggning (C)
Ersättande lekmannarevisor till Tyresån vattenvårdsförbund till och
med 2022-12-31 efter Ing-Britt Waern (C)
Bordläggning
____________________
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Enligt ovanstående förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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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§ 109 Meddelanden
Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren.
SKR:s cirkulär 21:15 Beloppsjusteringar i avtal om
försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar
SKR:s cirkulär 21:16 Huvudöverenskommelse HÖK 21 med
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
SKR:s cirkulär 21:18 Ändrade regler vid dag 180 i
rehabiliteringskedjan
Skrivelse från Haninge riksteaterförening om nytt krisstöd till
förenings-och kulturlivet
Skrivelse från Leader Stockholmsbygd: Kommunal medverkan
inom LEADER under EU:s landsbygdsprogram 2021 – 2027
inklusive bilaga.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
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Dnr KS 2021/3

§ 110 Delegationsbeslut 2021
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-02-19, § 29, ska
delegationsbeslut redovisas till styrelsen.
Delegationsbeslut redovisas enligt bilagor.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

