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§ 120 Val av justerare
Förslag till beslut

1. Martina Mossberg (M) väljs till justerare.
Kommunstyrelsens beslut

1. Martina Mossberg (M) väljs till justerare.
__________
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§ 121 Förslag om öppet sammanträde
Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 28 bör nämnden ha öppet
sammanträde vid behandling av medborgarförslag om förslaget är
av allmänt intresse. Det åligger även kommunstyrelsen att enligt §
13 i samma reglemente att besluta om öppna sammanträden. Det
föreslås därför att kommunstyrelsens sammanträde är öppet under
de paragrafer som behandlar inkomna medborgarförslag.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten
under paragraferna som behandlar inkomna medborgarförslag.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten
under paragraferna som behandlar inkomna medborgarförslag.
__________
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§ 122 Nya medborgarförslag
Sammanfattning

När ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige
för beslut ska förslagsställaren erbjudas möjlighet att presentera sitt
medborgarförslag för kommunstyrelsen inför vidare beredning.
Nedan presenteras medborgarförslag som har överlämnats från
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
KS 2016/194
Medborgarförslag Gör skogsområdet Söderby Huvudgård 2:1 till
naturreservat, inkom 2016-04-13
Underlag för beslut

- Medborgarförslag Gör skogsområdet Söderby Huvudgård 2:1 till
naturreservat
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelseförvaltningen
för beredning.
Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelseförvaltningen
för beredning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare
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Dnr KS 2015/584

§ 123 Medborgarförslag: Förbättra busstrafiken
mellan Vega och Gullmarsplan
Sammanfattning

Vega Villaförening inkom 2015-12-03 med ett medborgarförslag
om att förbättra busstrafiken mellan Vega och Gullmarsplan.
Förslagslämnaren skriver att det just nu sker en stor inflyttning i
Vega och att den nya pendeltågsstationen kommer att trafikeras
först om några år. Förslaglämnaren önskar bättre förbindelser med
busslinje 810 mellan Vega och Gullmarsplan och efterfrågar en
åtgärdsplan innehållande förbättringar.
Förvaltningens synpunkter

Stockholms läns landstings trafikförvaltning har ansvaret för att
alla som bor i eller besöker Stockholms län har tillgång till en väl
utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. Detta inkluderar
även busstrafiken till och från Vega.
Vega Villaförening har tidigare skickat en med medborgarförslaget
likalydande skrivelse till Haninge kommun och kommunstyrelsens
ordförande har svarat 2016-01-17, se bilaga.
Trafikoperatören Nobina, anlitad av landstingets trafikförvaltning,
remitterade 2016-02-04 ett förslag på trafikförändringar i
busstrafiken på Södertörn som innehåller förslag om nedläggning
av busslinje 810 och förslag om ny busslinje till Farsta strand.
Kommunens svar på remissen beslutades av kommunstyrelsen
2016-04-04. I remissvaret har kommunen utryckt starkt missnöje
med såväl remissprocessen som trafikeringsförslagen från Nobina.
Kommunen håller med förslagslämnaren och anser att det är viktigt
att det fortsätter att finnas en bussförbindelse mellan Vega och
Gullmarsplan, åtminstone fram tills Vega pendeltågsstation öppnar.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag daterat 2015-12-03
- Kommunstyrelsens ordförande svar på tidigare skrivelse, 201601-27
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- Remissvar till Nobina, kommunstyrelsens beslut 2016-04-04, §
109

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens ovanstående synpunkter skall
utgöra Haninge kommuns yttrande.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens ovanstående synpunkter skall
utgöra Haninge kommuns yttrande.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Förslagslämnaren
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Dnr KS 2016/6

§ 124 Budgetuppföljning mars
Sammanfattning

I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas en
månadsrapport omfattande budgetuppföljning, prognos och
finansiell utveckling.
Kommunens budgeterade resultat för 2016 är efter mars månad
102,9 mnkr, vilket är 0,1 mnkr mer än ursprunglig budget för året
som var 102,8 mnkr. I december 2015 reviderade fullmäktige 2016
års budget, nettoeffekten av revideringen var 0,1 mnkr totalt.
Kommunfullmäktige beslutade vidare vid sitt sammanträde i
februari 2016 om fördelning av tillfälligt statsbidrag för hantering
av flyktingsituationen för 2016 på totalt 37,3 mnkr (KF 2016-02-15
§ 21). Fördelningen påverkade inte kommunens budgeterade
resultat eftersom intäktssidan ökade med motsvarande belopp i
form av ökade statsbidrag.
Utfallet på kostnadssidan är 5,0 % högre än samma period
föregående år, medan intäkterna för perioden är 5,5 % högre än
under samma period föregående år. Nettoutfallet för perioden på
67,4 mnkr är 4,6 mnkr sämre än faktiskt periodiserad årsbudget per
mars på 72,0 mnkr.
Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 38,7 mnkr
inklusive fullmäktiges reserv, medan finansförvaltningen
prognosticerar ett överskott på 24,0 mnkr. Den skattefinansierade
verksamhetens prognos om underskott motsvarar 1,0 % av total
årsbudget. Årsprognosen för kommunen totalt är 88,2 mnkr vilket
är 14,7 mnkr sämre än årsbudget.
Grund- och förskolenämnden räknar efter mars med ett nollresultat,
förutsatt kompensation för befarade avvikelser inom
elevpengsystemet.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett nollresultat.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognosticerar ett
nollresultat.
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Äldrenämnden prognostiserar ett underskott på 39,7 mnkr. Det
prognostiserade underskottet avser kostnader för volymutveckling
som inte ryms inom tilldelad budgetram.
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,0
mnkr, vilket motsvarar nämndens oförbrukade reserv.
Stadsbyggnadsnämnden prognosticerar ett nollresultat.
Finansförvaltningen prognosticerar ett överskott på 24,0 mnkr till
följd av en förbättrad skatteintäktsprognos i februari.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2016-04-19 - Uppföljning och prognos per 31
mars 2016
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Budgetuppföljningen godkänns
Kommunstyrelsens beslut

1. Budgetuppföljningen godkänns
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Samtliga nämnder
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Dnr KS 2015/360

§ 125 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia
Lublin (L) Låt alla Haninges barn idrotta
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har inkommit med
rubricerad motion med anledning av att bestämmelsen i
socialtjänstlagen om fritidspeng för barn i årskurs 4-9 avskaffats.
Motionärerna anser att det finns starka skäl att förstärka
möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta hushåll i kommunen
och att socialnämnden i Haninge ska ges i uppdrag att även
fortsättningsvis ersätta dessa hushåll för utgifter kopplade till
barnens fritidsaktiviteter. Motionärerna föreslår därför att
kommunfullmäktige beslutar:
1. att socialnämnden oavsett riksdagens beslut fortsätter att ersätta
ekonomiskt utsatta hushåll för utgifter kopplade till barns
fritidsaktiviteter med ett belopp om maximalt 3000 kr per
tolvmånadersperiod.
2. att ersättning även kan erhållas för barn i årskurs 1-3.
Socialnämnden skriver i sitt yttrande 2016-03-21, § 44, att
riksdagen avskaffade bestämmelsen om fritidspeng eftersom den
inte stämmer överens med socialtjänstlagens principer om den
enskildes ansvar och självbestämmande. Stöd till barn i utsatta
familjer bör därför i stället utformas så att det möjliggör för barnen
att själva välja vad de vill göra på sin fritid. Riksdagen har därför
beslutat att i stället avsätta medel till en generell förstärkning av det
ekonomiska biståndet till barnfamiljer i form av höjd riksnorm. En
barnfamilj med försörjningsstöd får en höjning på 100-250 kr per
månad och barn. Den kompensation som kommunerna har mottagit
genom statliga medel har därmed upphört från och med årsskiftet.
Socialnämnden anser att en höjning av riksnormen möjliggör ett
större självbestämmande över barnens fritid och familjens
ekonomi. Dessutom har intresset för fritidspengen varit svagt och
få ansökningar har inkommit. Höjningen av riksnormen kommer
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fler barn till del eftersom det ingår i hushållens försörjningsstöd
och inte kräver en separat ansökan. Vidare skriver socialnämnden i
sitt yttrande att förvaltningen alltid ska ta hänsyn till
barnperspektivet i hanteringen kring försörjningsstöd och
effekterna av olika beslut, vilket ger möjlighet till ersättning för
fritidsaktiviteter i vissa fall. Socialnämnden ser därmed inget behov
av att fortsätta erbjuda fritidspeng efter det att ändringarna i
socialtjänstlagen trätt i kraft.
Förvaltningens synpunkter

Av kommunallagen framgår att vissa grundläggande principer
gäller för all kommunal verksamhet. Dessa är:
1 Likställighetsprincipen
2. Lokaliseringsprincipen
3. Självkostnadsprincipen
4. Stöd till enskilda endast med lagstöd
5. Förbud mot retroaktiva beslut
Principen under punkt 4 innebär att kommuner inte får ge
understöd till enskilda om det inte framgår av lag att detta är
tillåtet. Ett exempel är socialtjänstlagen (2001:453) där det framgår
att kommunen under vissa förutsättningar ska lämna bistånd till
enskilda.
Den 1 juli 2014 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen
(2001:453) med innebörden att en ersättning för fritidsaktiviteter
(fritidspeng) under vissa förutsättningar kunde betalas till hushåll
med barn i årskurs 4-9. Bestämmelserna om fritidspeng
avskaffades den 1 januari 2016 vilket medför att det från detta
datum saknas lagstöd för fortsatta utbetalningar av fritidspeng.
Mot bakgrund av att det från den 1 januari 2016 saknas lagstöd för
att betala fritidspeng, för såväl barn i årskurs 1-3 som i årskurs 4-9,
föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Inget i socialnämndens yttrande föranleder en annan bedömning.
Underlag för beslut

- Motionen
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- Socialnämndens yttrande 2016-03-22, § 44
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Tobias Hammarberg (L) yrkar, med instämmande av Marie
Litholm (KD) och Martina Mossberg (M) bifall till motionen.
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden
ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Tobias Hammarberg (L) begär votering.
Voteringsproposition
Den som vill bifalla kommunalrådsberedningens förslag röstar JA.
Den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen
bifallit motionen.
Upprop:
Petri Salonen (C):JA
Göran Svensson (S): JA
Maria Fägersten (S): JA
Margareta Bernhardsson (S): JA
Annett Haaf (S): JA
Annica Hjerling (MP): JA
Mehmet Coksürer (MP): JA
Martina Mossberg (M): NEJ
Alexandra Anstrell (M): NEJ
Michael Fridebäck (M): NEJ
Tobias Hammarberg (L): NEJ
Pia Lublin (L): NEJ
Marie Litholm (KD): NEJ
Kennerth Valtersson (SD): AVSTÅR
Meeri Wasberg (S): JA
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Med åtta JA, sex NEJ och en AVSTÅR finner ordföranden att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M), Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L) och Marie
Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: socialnämnden, motionären
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Dnr KS 2015/248

§ 126 Motion från Mattias Bernhardsson (RS) om
åtgärder för att motverka mäns våld mot
kvinnor och förtryck i hederns namn
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Mattias Bernhardsson, RS, har i en motion till kommunfullmäktige,
Åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i
hederns namn, yrkat bifall på motionen som helhet eller på varje
enskild att-sats. Motionen omfattar 19 att-satser.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inhämtat yttranden från grundoch förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
socialnämnden och Haninge Bostäder AB. Förvaltningen föreslår
mot bakgrund av vad som sägs i förvaltningens tjänsteskrivelse och
i respektive yttrande att motionen ska anses vara besvarad vad
avser samtliga 19 att-satser.
Underlag för beslut

- Motionen.
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-04-12
- Grund- och förskolenämnden § 113 , inkl
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 93, inkl
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Socialnämnden § 172, inkl socialförvaltningens tjänsteskrivelse
- Yttrande från Haninge bostäder
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden finner 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. Motionen anses besvarad
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, GFN, GVN, SN, Haninge Bostäder,
KSF
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Dnr KS 2015/37

§ 127 Motion från Mattias Bernhardsson (RS) om
projekt för fler bostäder åt flyktingar
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Mattias Bernhardsson (RS) skriver i rubricerad motion att många
flyktingar bor kvar i Migrationsverkets asylbolenden efter att de
fått uppehållstillstånd, vilket försenar möjligheterna till etablering i
samhället. Eftersom antalet flyktingar som anvisas till Haninge
kommun kan komma att öka i framtiden anser motionären att
boendeförsörjningen för flyktingar behöver ses över och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att anskaffa fler lägenheter för
flyktingar samt
Kommunstyrelsen får i uppdrag att minska användandet av boende
av karaktären vandrarhem.
Motionen har remitterats till socialnämnden, som i sitt yttrande
2016-01-26, § 9, skriver att socialförvaltningen i samråd med
kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en plan för tillgång till
fler lägenheter. Den modell som socialförvaltningen tagit fram
innebär att mottagna flyktingar erbjuds en genomgångslägenhet
under initialt två år. En pool med genomgångslägenheter av
varierande storlekar skapas genom förhyrning av separata
lägenheter och blockförhyrning av grupper av lägenheter. Det kan
också bli aktuellt att uppföra tillfälliga byggnader på tidsbegränsat
bygglov. För att långsiktigt säkra tillgång till lägenheter för
flyktingmottagandet behöver avtal tecknas med de fastighetsägare
som producerar nya hyresrätter om inhyrning av en andel av dessa
lägenheter. Ett årligt inflöde av nya lägenheter behövs för att klara
behoven för flyktingmottagande.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialnämndens
yttrande. Socialförvaltningens svar grundar sig i den plan för
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boendemöjligheter för flyktingmottagande som beslutades av
socialnämnden 2015-09-29, § 140. Enligt den utredning som då
gjordes står det klart att Haninge kommun behöver skapa en pool
med 75-100 genomgångslägenheter att hyra ut i andra hand till
mottagna flyktingar. Tillgången till lägenheter ska säkras på det sätt
som socialnämnden beskriver i sitt yttrande enligt ovan.
Socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen samarbetar
för att boendeförsörjningen ska fungera. Socialförvaltningen
ansvarar för förvaltning och tillsyn av lägenheterna, medan
kommunstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsenhet ansvarar för
anskaffning av lägenheter till lägenhetspoolen.
Exploateringsenheten på kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för
att förhandla om tillgång till en andel lägenheter i samband med
förhandlingar om markanvisningsavtal och exploateringsavtal.
Haninge kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att ta
emot och erbjuda bostad till 98 nyanlända under 2015. 2016-03-01
trädde en ny lag i kraft som ger staten rätt att anvisa flyktingar till
kommunerna, enligt beräkningar rör det sig om ca 250 individer för
Haninges del.
Eftersom antalet personer som kom till Sverige och därmed även
till Haninge kommun ökade kraftigt under 2015, har regeringen
2015-12-10 beslutat om ett extra statsbidrag för tillfälligt stöd till
kommuners hantering av flyktingsituationen för att minska trycket
på den kommunala ekonomin. För Haninge kommun innebär det ett
extra statsbidrag om 39,4 mnkr som är avsett att användas under
2015 och 2016. Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15, § 21,
om fördelning av statsbidraget till de olika nämnderna. Bland annat
har socialnämnden tilldelats 450 tkr för att täcka kostnader för
administration av genomgångslägenheter.
Kommunstyrelseförvaltningen har tilldelats 700 tkr för att täcka
kostnader för arbete med att ta fram boenden för ensamkommande
flyktingbarn och lägenheter till nyanlända flyktingar.
Haninge kommun arbetar på många sätt för att nyanlända
flyktingar med uppehållstillstånd ska få möjlighet att hyra en
genomgångslägenhet och ser att det är en av flera åtgärder som
bidrar till integration och etablering i samhället.
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår mot bakgrund av denna
redogörelse att motionen anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motionen
- Socialnämndens beslut 2016-01-26, § 9, med bilagor
- Socialnämndens beslut 2015-09-29, § 140 med bilagor
- Socialförvaltningens och kommunstyrelseförvaltningens
gemensamma tjänsteskrivelse 2015-09-01, Plan för
boendemöjligheter för flyktingmottagande
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till socialnämndens
yttrande och kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar, med instämmande av Kennerth
Valtersson (SD), att motionen ska avslås.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens och avslagsyrkandet från Martina
Mossberg (M) och Kennerth Valtersson (SD). Ordföranden ställer
de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till socialnämndens
yttrande och kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet:
För kännedom: Socialnämnden, motionären
Dnr KS 2015/269

§ 128 Motion från Henrik Svensson (SD) om
effektivisering av kommunens verksamheter De nyanlända och flyktingarna
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Henrik Svensson (SD) skriver i rubricerad motion att Haninge
kommun står inför stora ekonomiska utmaningar i samband med
flyktingmottagandet. Motionären hänvisar till en utredning av
kostnader för flyktingmottagande som gjordes i Växjö kommun år
2011 och menar att Haninge kommun och Växjö kommun är
jämförbara både gällande befolkningsstorlek och liknande volymer
av nyanlända. Eftersom Henrik Svensson (SD) vill sänka
kommunalskatten med 25 öre år 2016 anser han att kommunens
ekonomi behöver förbättras. Därför föreslår han i rubricerad
motion en effektivisering av kommunens verksamheter genom
uppsägning av överenskommelserna med Migrationsverket om
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.
Socialnämnden skriver i sitt yttrande 2016-03-22, § 43, att förslaget
inte är lämpligt. Sedan januari 2014 har Migrationsverket rätt att
anvisa ensamkommande flyktingbarn även till kommuner utan
överenskommelser. Sedan 1 mars 2016 har Migrationsverket även
rätt att anvisa även nyanlända med uppehållstillstånd till
kommuner.
Vidare skriver socialnämnden i sitt yttrande att det är
kontraproduktivt att inte arbeta med mottagandet av
ensamkommande barn och med nyanlända vuxna och familjer. För
kommunerna gäller att aktivt arbeta med mottagningen och
integrationen av de nyanlända för att främja etablering i arbete och
samhällsliv och långsiktigt erbjuda och åstadkomma delaktighet i
samhället. Om kommunerna inte arbetar med frågorna proaktivt
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riskerar vissa kommuner, t ex ankomstkommunerna, där
ensamkommande barn bor den första tiden, att belastas mycket
hårt. Individer kan ställas långvarigt utanför både bostads- och
arbetsmarknad. En negativ spiral av social marginalisering riskerar
att uppstå och de grupper som hänvisas till socialtjänsten växer.
Socialnämnden skriver att mottagandet av nyanlända kräver
insatser som initialt kan vara kostsamma för stat och kommun,
därför är beredskap och förmåga att arbeta proaktivt mycket viktigt.
Denna typ av beredskap är viktig för hela socialtjänstens område
och socialtjänsten behöver därför ständigt arbeta proaktivt i
samspel med aktuella omvärldsförändringar.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialnämndens
yttrande och har inget övrigt att tillföra. Mot bakgrund av yttrandet
föreslår förvaltningen därför att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av
kommunens verksamheter – De nyanlända och flyktingarna inkom
2015-06-04
- Socialnämndens yttrande 2016-03-22, § 43 inkl bilagor
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) hemställer om att få lämna ett särskilt
yttrande (bilaga) vilket kommunstyrelsen medger.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens och yrkandet från Kennerth Valtersson
(SD). Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Socialnämnden, motionären
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Dnr KS 2015/480

§ 129 Motion från Henrik Svensson (SD) om falloch skadeprevention
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

I en motion från Henrik Svensson (SD) vill Sverigedemokraterna
att kommunfullmäktige beslutar
– att kommunen utreder och åtgärdar de bostäder som kommunen
äger samt att kommunen kräver vid bygglovsansökningar att
bostäderna är anpassade så att nivåskillnader, trappor, hissar och
andra miljöhinder inte medför en begränsad aktivitet och
delaktighet för personer 65 år eller äldre.
– att äldreförvaltningen ska tilldelas ett årligt belopp, utöver den
planerade budgeten för äldreförvaltningen, på 1,5 miljoner kr som
öronmärks speciellt till fler fallpreventiva och skadepreventiva
åtgärder för personer 65 år eller äldre. Äldreförvaltningen får
bestämma hur dessa medel ska användas på bästa sätt. Förslag till
hur dessa kan användas ges i bilaga 1 till motionen.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden,
äldrenämnden och Haninge Bostäder.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar genom
stadsbyggnadsnämndens och äldrenämndens remissyttranden att
förebyggande arbete kring fall- och skadeprevention redan bedrivs.
Stadsbyggnadsnämnden och Haninge Bostäder följer i
byggprocesser och vid anpassningar de myndighetskrav som finns
utifrån Boverkets byggregler (BBR). Haninge Bostäder har i sitt
äldre bostadsbestånd ibland svårt att göra anpassningar med hänsyn
till avsaknad av ex. hiss. Sådana anpassningar blir oskäligt dyra.
Äldrenämnden vidtar minst de förebyggande åtgärder som föreslås
i motionen.
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Mot bakgrund av äldrenämndens redogörelse kring motionens
bilaga, punkterna 1 – 14, anser kommunstyrelseförvaltningen
vidare att det inte är motiverat att öronmärka ytterligare 1,5
miljoner kr till ett preventionsarbete som redan bedrivs i skälig
omfattning och som utgår från nämndens egen ambition.
Underlag för beslut

– Motion om fall- och skadeprevention
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-12-10, § 180
– Äldrenämndens beslut 2015-12 17, § 148
– Haninge Bostäders svar 2016-01-21
– Boverkets byggregler BBR avsnitt 8, PDF
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden, Äldrenämnden, Haninge
Bostäder, motionären.
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Dnr KS 2016/190

§ 130 Ny skola och aktivitetshus i Vega – riktlinjer
för fortsatt arbete
Sammanfattning

På västra sidan av planerad pendeltågstation i Vega, söder om
huvudgatan, finns en skoltomt för en grundskola (F-9). Ambitionen
är att skoltomten även ska utvecklas till ett lokalt allaktivitetshus
för boende och besökare i Vega.
Den centrala skolan och aktivitetshuset i Vega skall inrymma
lokaler för kommunens verksamheter i Vega, såsom skola,
bibliotek, fritidsgård och träffpunkt för äldre, m.m. Lokalerna ska
ha en flexibilitet och utformas så att lokaler kan tillgängliggöras för
andra verksamhe-ter på kvällar och helger. För att kunna ha
lokalerna klara som planerat till hösten 2021 bör ett programarbete
påbörjas nu för att identifiera de olika verksamheternas behov.
Kommunfullmäktiges Mål och budget 2016-2017 innebär att det i
nuläget inte är bestämt om skolan i centrala Vega skall byggas och
drivas i kommunal eller privat regi. Det är angeläget att detta
tydliggörs i samband med kommunfullmäktiges Mål och budget
2017-2018.
Förvaltningens synpunkter

Med hänsyn till omfattningen på uppdraget är det nödvändigt att
besluta om programuppdrag för skolan och aktivitetshuset redan
innan kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget 2017-2018,
för att undvika förseningar i processen. Mycket stort fokus behöver
läggas på att samnyttja lokaler mellan olika verksamheter och
arbetet kommer att ske i samarbete med berörda förvaltningar.
Som riktmärke för det fortsatta arbetet med lokalprogram för den
centrala skolan och aktivitetshuset i Vega skall gälla att byggnaden
skall omfatta högst 12 500 m2 BRA. De funktioner som i
utgångslä-get för arbetet skall beaktas är F-9 skola, matsal med
scen, särskola, idrottshall med läktare, bibliotek, fritidsgård,
musikskola, träffpunkt för äldre och café.
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Oavsett vilken driftsform som kommunfullmäktige bestämmer sig
för är det viktigt att nu påbörja programarbetet över vilka
verksamheter som skall finns på platsen.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2016-04-13 – Ny skola och aktivitetshus i Vega riktlinjer för fortsatt arbete
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Föreliggande förslag till riktlinjer för fortsatt arbete med ny
skola och aktivitetshus i Vega godkänns.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att snarast påbörja
programarbetet för skolan och aktivitetshuset och att
återredovisa resultatet till kommunstyrelsen senast i samband
med kommunstyrelsens första sammanträde under 2017.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut,
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Föreliggande förslag till riktlinjer för fortsatt arbete med ny
skola och aktivitetshus i Vega godkänns.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att snarast påbörja
programarbetet för skolan och aktivitetshuset och att
återredovisa resultatet till kommunstyrelsen senast i samband
med kommunstyrelsens första sammanträde under 2017.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: ekonomiavdelningen
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För kännedom: Kultur-och fritidsnämnden, äldrenämnden, grundoch förskolenämnden, stadsbyggnadsnämnden och socialnämnden
Dnr KS 2016/112

§ 131 Remiss: Ansökan om ändring av gränsen
mellan Haninge och Huddinge kommun
Sammanfattning

Ägaren av Lissma 4:82 har ansökt om att hans fastighet ska flyttas
från Huddinge kommun till Haninge kommun.
Enligt gällande lag får Kammarkollegiet besluta om en ändring i
kommunindelningen som behövs på grund av oregelbundenhet i
indelningen eller med hänsyn till fastighetsförhållandena och som
inte föranleder ekonomisk reglering mellan kommunerna. Om
berörda kommuner är ense om en ändring får indelningsändring
beslutas.
Kammarkollegiet har remitterat ansökan till Haninge och Huddinge
kommuner samt till Lantmäteriet.
I tjänsteutlåtande från kommunstyrelsens förvaltning i Huddinge
föreslås kommunen att gränsändring inte medges med hänsyn till
att fastigheten ligger inom område som är intressant för
naturreservat. Ärendet behandlas av Huddinge kommunstyrelse
2016-04-27 och av deras fullmäktige 2016-05-09.
Kommunstyrelsen i Haninge beslöt hösten 2015, med hänvisning
till riksintresset friluftsliv, ge negativt planbesked till önskemål om
planläggning för industriändamål för grannfastigheten Dåntorp 1:2
med samma ägare som Lissma 4:82.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Huddinge kommun
med stor sannolikhet kommer att motsätta sig den begärda
gränsändringen. Förvaltningen finner ingen anledning för Haninge
kommun att uttala någon annan uppfattning än Huddinge kommun,
särskilt inte mot bakgrund av att Haninge kommunstyrelse har
lämnat ovan nämnt planbesked till markägaren.
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Underlag för beslut

- Ansökan om ändring av gränsen mellan Haninge och Huddinge
kommun, remiss från Kammarkollegiet, daterat 2016-02-10
- Huddinge kommuns tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen daterat
2016-04-04
Huddinge kommuns tjänsteutlåtande till Kammarkollegiet, daterat
2016-04-04
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Haninge kommun avstyrker att fastigheten Huddinge Lissma
4:82 överförs till Haninge kommun.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar, med instämmande av Tobias
Hammarberg (L) och Marie Litholm (KD) att Haninge kommun
ska tillstyrka att fastigheten överförs till Haninge kommun.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens och yrkandet från Martina Mossberg
(M), Tobias Hammarberg (L) och Marie Litholm (KD).
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

1. Haninge kommun avstyrker att fastigheten Huddinge Lissma
4:82 överförs till Haninge kommun.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M), Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L) och Marie
Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Kammarkollegiet, Huddinge kommun
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Dnr KS 2016/111

§ 132 Remiss: Miljöprogram för Huddinge kommun
Sammanfattning

Huddinge kommun har remitterat Miljöprogram för Huddinge
kommun till bl a Haninge kommun för synpunkter. Syftet med
miljöprogrammet är att styra miljöarbetet i Huddinge kommun och
programmet är kommunens strategiska dokument för den
ekologiska hållbarheten. Miljöprogrammet berör i viss mån även
social och ekonomisk hållbarhet. Miljöprogrammet ersätter lokal
Agenda 21 2009-2015.
Programmet är indelat i sex temaområden: Klimat och luft, Vatten,
Biologisk mångfald och friluftsliv, Markanvändning och
samhällsplanering, Gifter i miljön samt Informera och engagera.
I den årliga mål- och budgetprocessen ska målen i
miljöprogrammet användas. De olika nämndernas
verksamhetsplaner och arbetsplaner ska visa relevanta åtaganden
och åtgärder för att uppnå miljömålen. De kommunala bolagen ska
planera och genomföra åtgärder som leder till måluppfyllelse för de
miljömål som de berörs av.
Huddinge kommuns tidigare Klimat- och energiplan har reviderats
och infogats i miljöprogrammet. Denna del av miljöprogrammet
syftar till att uppfylla delar av lagen om kommunal energiplanering
(1977:439).
Miljöprogrammet ska följas upp i sin helhet årligen i samband med
årsredovisningen.
Förvaltningens synpunkter

Huddinges miljöprogram är omfattande och innehåller många
ambitiösa mål och riktlinjer för kommunens miljöarbete. Många av
målen har direkt bäring på Haninge, exempelvis inom temaområdet
vatten. Specifikt kan nämnas de mål och åtgärdsplaner som föreslås
för sjöarna Trehörningen och Orlången. Vattnet från dessa sjöar
rinner vidare mot Haninge och Huddinges arbete för att minska
miljöpåverkan på dessa sjöar har därmed betydelse även för
miljökvaliteten för Haninges vatten.
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Intentionen att samla kommunens samtliga mål och riktlinjer med
bäring på miljö i ett dokument är god. Programmet har dock att
vinna på en tydligare struktur.
I inledningen anges att kommunen arbetat in nio av de 17 globala
miljömålen i miljöprogrammet. På vilket sätt detta skett framgår
dock inte. Kommunstyrelseförvaltningen menar att det hade varit
önskvärt om relevant globalt miljömål angivits under respektive
temaområde.
De skrivningar som anges under rubriken Övergripande mål är
identiska med de nationella miljömålen vilket framgår av
läsanvisningen. Det hade med fördel kunnat framgå även under
respektive temaområde.
Kommunstyrelseförvaltningen saknar en övergripande beskrivning
av kommunens största utmaningar inom respektive temaområde.
En sådan beskrivning skulle utgöra en brygga mellan nationella
miljömål och de lokala miljömålen och underlätta förståelsen för
eventuella behov av samordning med grannkommuner.
Under rubriken Delmål återfinns kommunens egna skrivningar,
utöver dem som finns i ÖP. Här blandas skrivningar från andra
styrdokument med sådana som endast finns i Miljöprogrammet.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att en tydligare
uppdelning mellan skrivningar som härrör från andra styrdokument
och sådana som endast beslutats i Miljöprogrammet skulle öka
läsbarheten och göra Miljöprogrammet tydligare.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare att det under
rubriken Delmål återfinns både målformuleringar, indikatorer och
generella riktlinjer vilket gör att rubriken Delmål blir otydlig och i
viss mån missvisande.
På sidan 49 anges de prioriterade miljömålen för Stockholms län. I
detta stycke bör det framgå att de även finns en framtagen strategi
för miljömålet Begränsad klimatpåverkan ”Klimat- och
energistrategi för Stockholms län” (2013) och ett åtgärdsprogram
för miljömålet Frisk luft ”Åtgärdsprogram för kväveoxid och
partiklar” (2012).
Förvaltningen anser att uppdelningen mellan kommunen som
geografiskt område och kommunens egna verksamheter (sådana

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Kommunstyrelsen
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som kommunen har direkt rådighet över) är bra liksom att
miljöprogrammet anger att kommunen genom olika insatser kan
verka för och skapa förutsättningar för att nå målen även utanför
sina egna verksamheter.
Rubriken Mått, som återkommer under varje temaområde, är
otydlig och nämns inte i läsanvisningen. Förvaltningens bedömning
är att rubriken kan utgå eftersom innehållet även redovisas i
tabellen Mått och Målöversikt.
Inom flera områden på miljöområdet är det svårt att definiera
mätbara mål, exempelvis för Biologisk mångfald. Förvaltningen
menar att resonemanget i miljöprogrammet om att ändå ha med mål
som inte är mätbara, i syfte att ange önskad utveckling, är klokt.
Underlag för beslut

- Remissmissiv Miljöprogram för Huddinge kommun
- Miljöprogram för Huddinge kommun 2017-2021, remissversion
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens ovanstående synpunkter skall
utgöra Haninge kommuns yttrande.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens ovanstående synpunkter skall
utgöra Haninge kommuns yttrande.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Huddinge kommun, Berit Pettersson, Malin
Löfgren, Frida Nordström

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr KS-MEX 2016/56

§ 133 Planbesked fastigheten Vendelsö 3:1889
Sammanfattning

Ägaren av Vendelsö 3:1889 har ansökt om planbesked för att
möjliggöra större byggrätt på fastigheten än vad som medges i
befintlig detaljplan.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer utökad byggrätt lämplig.
Förvaltningens synpunkter

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

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2016-03-07.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer att arbeta fram
en detaljplan som medger utökad byggrätt. En detaljplan
bedöms kunna antas 2017.
Kommunstyrelsens beslut

1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer att arbeta fram
en detaljplan som medger utökad byggrätt. En detaljplan
bedöms kunna antas 2017.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS-MEX 2016/57

§ 134 Planuppdrag fastigheten Sundby 7:202
(Ornö)
Sammanfattning

Fastigheten Sundby 7:202 är i gällande detaljplan från 1964
planlagd för bensinmack. Någon bensinmack har aldrig funnits på
fastigheten utan befintlig byggnad har använts som kiosk/butik. Det
har också visat sig att en del av byggnaden står på grannfastigheten.
Ägaren har ansökt om bygglov för att starta livsmedelsbutik och
servering.
Stadsbyggnadsförvaltningen söker nu planuppdrag för att i en ny
plan kunna tillmötesgå fastighetsägarens önskemål om användning
och för att möjliggöra reglering av fastighetsgränsen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker planuppdrag.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2016-03-14.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en
detaljplan för Sundby 7:202 som medger livsmedelsbutik och
servering.
Kommunstyrelsens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en
detaljplan för Sundby 7:202 som medger livsmedelsbutik och
servering.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/5

§ 135 Nominering av borgerlig vigselförrättare
Sammanfattning

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare efter nominering från
kommunen.
Följande nomineringar har inkommit till kansliet från
Socialdemokraterna:
Christina Andersson
Jimmy Berg
Underlag för beslut

- Motivering vigselförrättare Christina Andersson
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Christina Andersson föreslås som borgerlig vigselförrättare
2. Jimmy Berg föreslås som borgerlig vigselförrättare
Överläggningar i kommunstyrelsen

Meeri Wasberg (S) yrkar att beslut gällande att föreslå Jimmy Berg
som borgerlig vigselförrättare hanteras som en separat paragraf då
en motiveringstext för honom ännu ej har inkommit.
Meeri Wasberg (S) yrkar att paragrafen förklaras omedelbart
justerad.
Kommunstyrelsens beslut

1. Christina Andersson föreslås som borgerlig vigselförrättare
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Kommunstyrelsen
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För kännedom: Länsstyrelsen i Stockholms län (meddelas även den
valdas kontaktuppgifter), den valda, förtroendemannaregistret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

39 (42)

Sammanträdesdatum

2016-05-02

§ 136 Meddelanden
Sammanfattning

Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren.
Cirkulär 16:09 från SKL: Överenskommelse nytt Avtal
Räddningstjänstpersonal i Beredskap
Cirkulär 16:10 från SKL: Krav på legitimation för vikarier för
sjuksköterskor från den 1 januari 2016.
Cirkulär 16:11 från SKL: Ett övergripande ramverk för aktiva
åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter, prop.
2015/16:135
Cirkulär 16:13 från SKL: Förtydligande av regelverk rörande
traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster
Cirkulär 16:14 från SKL: Nyheter och sammanfattning av reglerna
om registerkontroll i arbetslivet.
Cirkulär 16:16 från SKL: Vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för 2016
Protokoll från sammanträde med styrelsen för AB Vårljus 2016-0217
Kompetens och kvalitet i den sociala barn-och ungdomsvården,
Skrivelse från Akademikerförbundet SSR, 2016-04-05
Kallelse till årsstämma 2016-04-14 i SRV återvinning AB
Kallelse till årsstämma 2016-05-03 i AB Vårljus
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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För kännedom:

Justerare
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Dnr KS 2016/3

§ 137 Delegationsbeslut (Bilaga efter recit)
Sammanfattning

Enligt 6 kap § 35 kommunallagen ska delegationsbeslut redovisas
till styrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande redovisar delegationsbeslut enligt
bilaga.
Mark-och exploateringschefen redovisar delegationsbeslut enligt
bilaga.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr KS 2016/5

§ 138 Nominering av borgerlig vigselförrättare
Sammanfattning

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare efter nominering från
kommunen.
Följande nominering har inkommit från Socialdemokraterna:
Jimmy Berg
Underlag för beslut

- Motivering vigselförrättare Jimmy Berg
Förslag till beslut

1.Jimmy Berg föreslås som borgerlig vigselförrättare
Kommunstyrelsens beslut

1.Jimmy Berg föreslås som borgerlig vigselförrättare
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Länsstyrelsen Stockholms län (meddelas även den
valdas kontaktuppgifter), den valda, förtroendemannaregistret

Justerare

Utdragsbestyrkande

