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§ 145 Val av justerare
Förslag till beslut

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

1. Sven Gustafsson (M) väljs till justerare.
__________
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§ 146 Förslag om öppet sammanträde
Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-01-12, § 165, upphävdes
rätten att lämna medborgarförslag från och med 2020-12-31.
Medborgarförslag som inkommit före detta datum kommer
hanteras enligt ordinarie rutiner för medborgarförslag. Det innebär
att kommunstyrelsen bör 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.
Förslag till beslut

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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Dnr KS 2020/449

§ 147 Svar på medborgarförslag:
Övervakningskameror i Västerhaninge
centrum
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där det önskas
att kommunen kontaktar fastighetsägaren för Västerhaninge
Centrum för att undersöka möjligheter att sätta upp
övervakningskameror i centrum.
I medborgarförslaget anges motiveringen att det sker brott nästan
dagligen på plats och att kameror troligen skulle göra att brotten
minskar.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommun för tillsammans med polisen löpande dialog med
fastighetsägaren för Västerhaninge centrum kring
trygghetsåtgärder. För att beviljas tillstånd för kameraövervakning
på en offentlig plats krävs bland annat att följande beaktas utifrån
Integritetsmyndighetens (IMY, tidigare Datainspektionen)
riktlinjer. Platsen ska vara brottsutsatt, vilket ska styrkas genom
dokumentation över inträffade händelser som exempelvis
polisanmälningar. En plats betraktas inte som brottsutsatt om
enstaka brott inträffar och det ska alltid ske en avvägning om
bevakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. I den
dialog som hittills har förts uppfattar varken kommunen eller
lokalpolisen att det finns en sådan brottslighet i
centrumanläggningen som föranleder behov av
kameraövervakning. Det står dock fastighetsägaren fritt att själv
göra en behovsbedömning om kameraövervakning bör genomföras.
För detta fall kan förvaltningen vara behjälplig i processen.
Kommunen har tillsammans med lokalpolisen fortsatt samverkan
och dialog om trygghetssituationen med fastighetsägaren för
Västerhaninge centrum. Exempel på åtgärder som sker i området
är att det genomförs flera samverkansaktiviteter med andra aktörer
för att öka närvaron genom exempelvis polis, bevakningsbolag,
fältassistenter och föreningsdriven trygghetsvandring. Närheten till

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

9 (48)

Sammanträdesdatum

2021-06-16

pendeltågsstationen innebär att samverkan även sker med NOBINA
och MTR:s trygghetsvakter som verkar i pendeltågsområdet och
det anslutande busstorget.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag Övervakningskameror i Västerhaninge centrum
2020-10-24
Överläggningar i kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen vill komplettera förvaltningens
yttrande med följande synpunkter. Kommunens trygghetsarbete har
växlats upp efter att den politiskt tillsatta trygghetskommissionen
identifierat en rad särskilda fokusområden. Under 2020 har
kommunens arbete med trygghetsområdet samordnats och
förtydligats. Direkta åtgärder ska kompletteras med förebyggande
insatser genom bred samverkan mellan flera aktörer. Direkta
åtgärder kopplade till utomhusmiljön kan exempelvis vara
kameraövervakning, väktare och larm, vilket dock förutsätter
samverkan och dialog med andra i området berörda aktörer Varje
möjlig insats behöver värderas genom behovsbedömning, förväntad
effekt och med medborgares integritetsintresse i åtanke. Detta är en
förutsättning för att på längre sikt minska invånarnas risk att bli
utsatt för brott och öka den upplevda tryggheten.
Kommunalrådsberedningen vill slutligen lyfta fram pågående
detaljplanearbete för Västerhaninge centrum. En ny detaljplan för
Västerhaninge centrum bedömer kommunalrådsberedningen kan
stärka stadsdelen och vända en negativ utveckling vad gäller bland
annat serviceutbud och trygghetsproblematiken som finns på
platsen idag. Tydligare siktlinjer, färre baksidor och fler människor
i området till följd av bostadsutvecklingen väntas öka upplevelsen
av trygghet. I samband med detta utvecklingsarbete ser
kommunledningen också att frågan om övervakningskameror kan
lyftas för diskussion med centrumägaren.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

10 (48)

Sammanträdesdatum

2021-06-16

Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till medborgarförslaget samt till eget
förslag från Vänsterpartiet (bilaga).
Sven Gustafsson (M) och Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Ordföranden konstaterar att bifallsyrkandet från Vänsterpartiet,
Moderaterna och Sverigedemokraterna överensstämmer med
kommunalrådsberedningens förslag samt att det egna förslaget från
Vänsterpartiet behandlas som ett tilläggsförslag.
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. Medborgarförslaget bifalles.
Reservationer

Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Förslagsställaren
För verkställighet:
För kännedom: Josefin Rudberg
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Dnr KS 2020/501

§ 148 Svar på medborgarförslag: Kamerabevakning
Vega
Sammanfattning

Ett medborgarförslag om kamerabevakning i Vega har inkommit
där det önskas kamerabevakning med belysning och inspelning vid
passagen över järnvägsbron vid Vega station samt hela området
utanför pendelstationen. Det önskas även på östra sidan vid
ingången till pendeln, då det i medborgarförslaget anges att många
gäng hänger på den platsen.
Motiveringen som skrivs i medborgarförslaget är att det
rapporterats fler rån av barn i området, att gäng har dessa platser
som tillhåll samt att barn behöver eskorteras till och från
pendeltåget då de inte törs vistas ensamma.
Förvaltningens synpunkter

För att beviljas tillstånd för kameraövervakning på en offentlig
plats krävs bland annat att följande beaktas utifrån
Integritetsmyndighetens (IMY, tidigare Datainspektionen)
riktlinjer. Platsen ska vara brottsutsatt, vilket ska styrkas genom
dokumentation över inträffade händelser som exempelvis
polisanmälningar. En plats betraktas inte som brottsutsatt om
enstaka brott inträffar och det ska alltid ske en avvägning om
bevakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.
Förvaltningen bedömer att det på angiven plats inte finns den
omfattning av dokumenterad brottslighet som IMY har som
kriterium för tillstånd. Förvaltningens erfarenhet av tidigare
åtgärder är också att kamerabevakning i offentliga miljöer kan
bidra till att förflytta problembilder till platser där kameror inte
täcker. Därför arbetar kommunen i första hand med andra åtgärder
som bedöms vara mer långsiktiga och ge bättre effekt. Exempel på
sådana är samverkansaktiviteter med andra aktörer för att öka
närvaron genom exempelvis polis, bevakningsbolag, fältassistenter
och föreningsdriven nattvandring.
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Känslan av upplevd trygghet bygger också på lokala förutsättningar
och händelser i vår omvärld. Problembilderna är därför ständigt
föränderliga vilket också påverkar hur det situationella och
förebyggande arbetet hanteras. Det brottsförebyggande arbetet sker
genom en etablerad samverkan mellan flera aktörer. Denna
samverkanskultur befästs och stärks ytterligare genom veckovisa
lägesbildsdelningar med lokalpolisen. Polisen är en viktig aktör och
har genom ett medborgarlöfte en ökad synlighet kring de större
kommunikationsnoderna (pendeltågsområdena och större busstorg)
i samarbete med kommunen, Nobina och MTR. I förarbetena till
lagstiftningen kring kameraövervakning fastslås att
kameraövervakning kan innebära en integritetskränkning.
Kommunstyrelseförvaltningen delar bilden att det är viktigt att
värna om den personliga integriteten och att övervakningskameror
bör användas restriktivt.
Haninge kommun följer veckovis upp lägesbilder tillsammans med
nämnda samverkande aktörer och resurser styrs inom alla
kommundelar, inklusive Vega, när indikationer visar att det finns
problem som behöver åtgärdas. Förvaltningen anser mot
ovanstående att kamerabevakning inte är en första
brottsförebyggande åtgärd på föreslagen plats. En bättre effekt
bedöms uppnås av att fortsatt arbeta tillsammans med övriga
aktörer i kontinuerlig samverkan med förmåga till
lägesbildsdelningar där problemställningar värderas och hanteras
löpande.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag Kamerabevakning Vega 2020-10-24
Överläggningar i kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen vill komplettera förvaltningens
yttrande med följande synpunkter. Kommunens trygghetsarbete har
växlats upp efter att den politiskt tillsatta trygghetskommissionen
identifierat en rad särskilda fokusområden. Under 2020 har
kommunens arbete med trygghetsområdet samordnats och
förtydligats. Direkta åtgärder ska kompletteras med förebyggande
insatser genom bred samverkan mellan flera aktörer. Direkta
insatser kopplade till utomhusmiljön kan vara kameraövervakning,
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väktare och larm. Varje möjlig insats behöver värderas genom
behovsbedömning, förväntad effekt och med medborgares
integritetsintresse i åtanke. Detta är en förutsättning för att på
längre sikt minska invånarnas risk att bli utsatt för brott och öka
den upplevda tryggheten.
Vad gäller kameraövervakning vid pendeltågsstationen i Vega så
ser kommunalrådsberedningen inte anledning till att inta någon
annan ståndpunkt i frågan än vad Regionen som ansvarar för
pendeltågsstationerna har. För övriga platser som omnämns i
medborgarförslaget anser kommunalrådsberedningen att
kameraövervakning skulle kunna vara en möjlig åtgärd om ifall
utvecklingen framöver innebär att kriterierna för ansökan om
kameraövervakning är tillräckliga.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till medborgarförslaget samt till eget
förslag från Vänsterpartiet (bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) och Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag, yrkandet om bifall till
medborgarförslaget från Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och
Moderaterna samt det egna förslaget från Vänsterpartiet som
behandlas som ett tilläggsförslag.
Ordföranden ställer först kommunalrådsberedningens förslag mot
yrkandet om bifall till medborgarförslaget och finner att
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 medborgarförslaget.
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Upprop:
Tobias Hammarberg (L) JA
Göran Svensson (S) JA
Maria Fägersten (S) JA
Annett Haaf (S) JA
Ann-Christine Erlandsson (S) JA
Ulla-Britt Öhman(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 (-) NEJ
Meeri Wasberg (S) JA
8 JA, 7 NEJ.
Med 8 JA och 7 NEJ finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck, Alexandra
Anstrell - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD), Åsa Bååth (V)
och Lage Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden därefter proposition på om tilläggsförslaget från
Vänsterpartiet ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Reservationer

Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
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__________
Expedieras: Akt, Förslagsställaren
För verkställighet:
För kännedom: Josefin Rudberg
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Dnr KS 2020/628

§ 149 Svar på medborgarförslag: Avskjuta
kanadagässen vid Rudans badplats
Sammanfattning

Förslagsställaren beskriver de olägenheter som uppstår när en stor
mängd Kanadagäss väljer att vistas och uträtta sina behov på
badplatsen vid Rudan och föreslår därför att kommunen skjuter av
gässen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
känner till det årligen återkommande problemen med kanadagäss.
Genom kommunens viltvårdare sker viss avskjutning. Detta ger
dock inget varaktigt resultat, utan gäss återkommer inom kort igen.
Likväl är avsikten att fortsätta försöka hålla efter gäss genom denna
metod.
Underlag för beslut

- Medborgarförslaget
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren
För kännedom: KOF
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Dnr KS 2021/6

§ 150 Budgetuppföljning maj
Sammanfattning

I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas per
maj en månadsrapport omfattande budgetuppföljning, prognos samt
risk- och känslighetsanalys avseende driftmedel, tillsammans med
kommunens finansiella utveckling.
Det bokförda resultatet för perioden är 314,5 mnkr, vilket är 227,0
mnkr högre än periodiserad budget för motsvarande period (87,5
mnkr). Den största avvikelsen för perioden i förhållande till
periodens budget finns inom kommunstyrelsen, främst med
anledning av bokförda exploateringsvinster. Nettoredovisning av
avslutade projekt har i enlighet med kommunal
redovisningslagstiftning bokförts i driftsredovisningen under våren.
Dessa medel bör aldrig användas för att öka kostnadsmassan i
kommunens verksamheter då de är att betrakta som tillfälliga. Det
finns även positiva avvikelser mellan utfall för perioden och
periodiserad budget i andra verksamheter per maj samt en positiv
avvikelse inom finansförvaltningen, vilket framgår under
respektive rubrik i uppföljningen.
Tillsammans prognostiserar nämnderna, inklusive fullmäktiges
reserv, per maj ett nettoöverskott med 26,0 mnkr för helåret. Den
skattefinansierade verksamhetens prognos om överskott motsvarar
0,5 procent av årsbudget.
Finansförvaltningen har prognos om nollresultat i förhållande till
budget med anledning av att fullmäktige i maj beslutade att höja
budget för skatteintäkter och generella statsbidrag med 134,5 mnkr,
vilket är i linje med de senaste skatteprognoserna. I finansförvaltningens prognos ingår liksom i tidigare prognoser en
pensionsprognos som är 32,0 mnkr sämre än budget. Prognosen för
övrig finansförvaltning är i linje med budget.
Prognosen för kommunen som helhet är ett resultat på 159,0 mnkr,
vilket är 26,0 mnkr högre än budgeterat resultat.
Per maj prognosticerar kultur- och demokratinämnden ett överskott
med 0,5 mnkr. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har per
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maj prognos om underskott med 4,5 mnkr. Kommunstyrelsens
prognos för året är ett överskott med 30,0 mnkr vilket hänförs till
exploateringsintäkter. Övriga nämnder och styrelser prognosticerar
nollresultat.
Finansförvaltningen har per maj prognos om nollresultat, vilket är
116,1 mnkr lägre än föregående prognos. Orsaken till den
förändrade prognosen är främst att budgeten för skatteintäkter och
generella statsbidrag reviderades upp av fullmäktige i maj, det
innebär en mindre avvikelse i nuläget mellan budget och förväntat
utfall för året.
Fullmäktige har enligt ursprunglig Mål och budget 2021-2022 en
reserv på 35,0 mnkr för att täcka eventuella volymavvikelser inom
elevpengsystemet i grund- och förskolenämnden eller andra
oförutsedda volymökningar inom andra nämnder (KF 2020-11-09,
§185). I februari beslutade fullmäktige att tilldela 0,5 mnkr för
teknisk lösning för politiska distanssammanträden, vilket
finansierades av fullmäktiges reserv (KF 2021-02-08, §13). I
samband med reviderad budget 2021-2022 höjdes fullmäktiges
reserv med 15,0 mnkr (KF 2021-05-10, §108). Återstående reserv
är därmed 49,5 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 2021-06-14 – Månadsuppföljning KS maj 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppföljningen godkänns.
Överläggningar i kommunstyrelsen

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

1. Uppföljningen godkänns.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD), Åsa
Bååth (V) och Lage Öhlund (-) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Ekonomiavdelningen, samtliga nämnder
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§ 151 Lägesrapport Haningeterrassen –
bussterminalen
Muntlig föredragning.
__________
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Dnr KS 2017/195

§ 152 Överenskommelse om ersättning
Sammanfattning

Haninge kommun ingick, genom beslut i kommunstyrelsen 201705-29 § 145, hyresavtal med Flexon AB om uppförande av
bostäder på Lisebergsvägen/Vendelsömalmsvägen. Till följd av
förseningar med anledning av överklaganden av bygglov samt
därav försenad projektstart omförhandlades avtalet. Nytt beslut om
hyresavtal fattades av kommunstyrelsen 2019-05-27 § 111.
I samband med byggstart 2020 konstaterades brister i
ärendehanteringen, men att kommunen likväl är civilrättsligt
bunden av avtalet. För att möjliggöra en juridisk genomlysning av
avtalssituationen, samt på grund av hot och våld vid byggnationen,
uppmanade kommunen Flexon AB att under en period avbryta
byggnationen. Med tid för återetablering av byggnationen innebar
detta att byggprojektet hade uppehåll under fyra månader.
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett särskilt uppdrag till
kommundirektören om genomlysning av förvaltningens
avtalshantering. Uppdraget utfördes av EY och har även omfattat
en fördjupad granskning av det avtal som har tecknats med Flexon
AB.
Förvaltningens synpunkter

Flexon AB har inkommit med ersättningsanspråk för merkostnader
som uppkommit som en följd av den avetablering företaget
uppmanades genomföra. Ersättningsanspråket uppgår till 2,2 mnkr,
exklusive moms. En dialog har förts kring vilka kostnader
företaget, utifrån gällande hyres- och arrendeavtal, har möjlighet att
begära ersättning för samt hur dessa bör framställas.
Ersättning för merkostnaderna för tidsförskjutning, vinterarbete,
av- och nyetablering av underleverantörer samt administrativa
kostnader har inkommit. Förvaltningen bedömer att ersättning bör
utgå för de kostnader som företaget har haft som har uppkommit
som en följd av det av kommunen initierade byggstoppet och som
företaget inte på annat sätt har kunnat förebygga och begränsa.
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Utifrån genomförda dialoger bedöms ersättningsanspråket vara
skäligt och därmed föreslås att kommunen ersätter Flexon AB i
enlighet med inkommen faktura. Medlen hanteras inom
kommunstyrelsens ram.
För det fall Haninge kommun inte skulle ersätta de merkostnader
företaget har haft till följd av avetableringen bedömer förvaltningen
att risk för stämning föreligger.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Överenskommelse om ersättning 2021-05-26
- Flexon AB Fördröjningskostnader 2021-05-18
- Flexon AB Faktura 2021-03-01
Överläggningar i kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen konstaterar att den avetablering som
företaget uppmanades att göra i början av hösten 2020 hade sin
grund i att kommunledningen ville pröva möjligheten att
tillmötesgå frågeställningen gällande val av plats för uppförande av
bostäderna med tillfälligt bygglov. Företrädare för oppositionen
och invånare i närområdet bad uttryckligen kommunen att
undersöka möjligheten att, trots de långt gångna planerna och de
laga kraft vunna besluten, pröva frågan ytterligare en gång.
Kommunledningen lyfte då detta med företaget i fråga och
överenskom om en förskjuten tidplan gällande byggnationen. Efter
att ha undersökt frågan konstaterade kommunledningen dock att
inga andra alternativ skulle vara möjliga att genomföra, varför
byggnationen kunde återupptas. Kommunalrådsberedningen delar
förvaltningens bedömning att de ersättningsanspråk som företaget
framfört gällande merkostnader till följd av kommunens agerande
får anses som skäliga.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Haninge kommun ersätter Flexon AB med 2,2 mnkr (exklusive
moms) som ersättning för kostnader som företaget inte har
kunnat förebygga eller begränsa på annat sätt till följd av
kommunens byggstopp.
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2. Finansiering sker genom kommunstyrelsens ram.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet
samt hemställer om att lämna ett särskilt yttrande.
Sven Gustafsson (M) yrkar att kommunalrådsberedningens förslag
avslås.
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till eget förslag från
Sverigedemokraterna (bilaga) innebärande att ärendet avslås.
Lage Öhlund (-) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens samt avslagsyrkandet från
Moderaterna och Sverigedemokraterna. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Christian Lindefjärd (SD) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen avslagit
kommunalrådsberedningens förslag.
Upprop:
Tobias Hammarberg (L) JA
Göran Svensson (S) JA
Maria Fägersten (S) JA
Annett Haaf (S) JA
Ann-Christine Erlandsson (S) JA
Ulla-Britt Öhman (C) JA
Martin Strömvall (KD) JA
Åsa Bååth (V) AVSTÅR
Sven Gustafsson (M) NEJ
Linus Björkman (M) NEJ
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Michael Fridebäck (M) NEJ
Alexandra Anstrell (M) NEJ
Christian Lindefjärd (SD) NEJ
Lage Öhlund (-) AVSTÅR
Meeri Wasberg (S) JA
8 JA, 5 NEJ, 2 AVSTÅR.
Med 8 JA, 5 NEJ och 2 AVSTÅR finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen medger att
Vänsterpartiet lämnar ett särskilt yttrande.
Kommunstyrelsens beslut

1. Haninge kommun ersätter Flexon AB med 2,2 mnkr (exklusive
moms) som ersättning för kostnader som företaget inte har
kunnat förebygga eller begränsa på annat sätt till följd av
kommunens byggstopp.
2. Finansiering sker genom kommunstyrelsens ram.
3. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund (-) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Flexon AB
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom:
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Dnr KS 2021/349

§ 153 Elektrifieringslöfte Region Stockholm
Sammanfattning

Haninge kommun har av regionen getts möjlighet att ansluta sig till
en avsiktsförklaring i form av Elektrifieringslöfte Region
Stockholm. Syftet är att regionen genom avsiktsförklaringen ska
visa gemensam vilja och engagemang för att aktivt verka för att nå
klimatmålen inom transportsektorn. Regionen avser att bidra till
samordningen för ökad elektrifiering av godstransporterna i
Stockholmsregionen. Avsiktsförklaringen knyter an till den av
regeringen utsedda Elektrifieringskommissionen (I2020/02592),
som ska bidra till påskyndad elektrifiering av transportsystemet.
De aktörer som ansluter sig till avsiktsförklaringen åtar sig därmed
att öka ambitionerna för elektrifiering med fokus på regionala
godstransporter samt att aktivt delta i det gemensamma regionala
elektrifieringsarbetet.
Förvaltningens synpunkter

I enlighet med det klimat- och miljöpolitiska programmet ska
Haninge kommun sträva efter att vara ledande i klimat- och
miljöarbetet. Ett av programmets fyra fokusområden är fossilfria
resor och transporter. Vidare har kommunstyrelsen vid
Trafikverkets samråd i april ställt sig bakom möjligheten att
genomföra en elvägspilot på väg 73. Mot bakgrund av detta
föreslås att Haninge kommun ansluter sig till Elektrifieringslöfte
Region Stockholm.
Underlag för beslut

- Elektrifieringslöfte Region Stockholm
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Haninge kommun ställer sig bakom Elektrifieringslöfte Region
Stockholm.
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Moderaterna.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen medger att Moderaterna lämnar ett särskilt
yttrande.
Kommunstyrelsens beslut

1. Haninge kommun ställer sig bakom Elektrifieringslöfte Region
Stockholm.
2. Moderaterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
__________
Expedieras: Akt, Region Stockholm
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KS 2021/322

§ 154 Aktivitetsyta Lillgården
Sammanfattning

Vid Backvägen och Lillgårdsvägen i Tungelsta finns en grusplan
som i dagsläget nyttjas som spontanidrottsyta. Platsen ska nu
bebyggas enligt gällande detaljplan.
Förvaltningens synpunkter

Gällande detaljplan medför att grusplanen vid Backvägen och
Lillgårdsvägen ska bebyggas och att möjligheten att fortsatt bedrivs
spontanidrott på platsen upphör. Förvaltningen bedömer att det i
övrigt råder brist på park- och aktivitetsytor inom intilliggande
detaljplaner. Därtill kommer att Lillgården och framöver Tungelsta
södra är under omvandling, vilket medför ökad inflyttning i
området.
Förvaltningen föreslår därför att kommundirektören får i uppdrag
att anlägga en yta för spontanidrott på annan plats i området.
Platsen ska vända sig till olika åldersgrupper och vara användbar
året om.
För att kunna anlägga en ny spontanidrottsyta behöver
förutsättningarna för en anläggning utredas, bland annat:
- Detaljplanens förutsättningar
- Geoteknik och markförhållanden
- Dikesrätt, ledningsrätt och avvattning
- Förutsättning för spolpost och vattenförsörjning
- Hantering av fornlämningsområde
Inom ramen för uppdraget föreslås en medborgardialog
genomföras. Den nya ytan bedöms kunna färdigställas under 2022.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2021-05-17 Uppdrag att anlägga yta för
spontanidrott i Lillgården
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Överläggningar i kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen vill komplettera förvaltningens
yttrande med följande synpunkter. Tungelsta är en del av Haninge
kommun som har en unik blandning av närhet till havet, naturen
och till stad. Detta är också en del av kommunen som är under stor
utveckling och inflyttningen till kommundelen har ökat. I
kommundelen har det under många år funnits ett starkt lokalt
engagemang för olika typer av föreningsdriven verksamhet men
även vad gäller mer spontana verksamheter som invånarna ideellt
enats och samarbetat kring. Ett sådant exempel är grusplanen i
Lillgården som varje vinter under flera årtionden kommit att
spontananvändas för skridskoåkning. Boende har frivilligt sett till
att sköta snöröjning och spolning av isen. Denna aktivitetsplats har
kommit att bli så mycket mer än enbart en plats för skridskoåkning.
Platsen har enat och stärkt bygden, den har bidragit till att
människor i olika grupper möts och tar gemensamt ansvar för sitt
närområde.
Platsen som grusplanen idag är belägen på är sedan många år
detaljplanerad för annan verksamhet, varför ny alternativ placering
för en liknande aktivitetsplats eftersöks i samma område.
Kommunen vill skapa förutsättningar för de boende att fortsätta
med denna gemensamma aktivitet som både främjar den fysiska
hälsan men även den sociala hälsan människor emellan. Ett
engagemang av detta slag vill kommunledningen givetvis stötta då
det definitivt främjar det goda livet mellan huset.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommundirektören får i uppdrag anlägga en yta för
spontanidrott i Lillgården.
2. Uppdraget finansieras genom 3 mnkr ur kommunstyrelsens
reserv.
Överläggningar i kommunstyrelsen

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

1. Kommundirektören får i uppdrag anlägga en yta för
spontanidrott i Lillgården.
2. Uppdraget finansieras genom 3 mnkr ur kommunstyrelsens
reserv.
3. Moderaterna och Sverigedemokraterna medges lämna varsitt
särskilt yttrande (bilaga).
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Tobias Hammarberg (L) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF, SBF
För kännedom: KOF
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Dnr KS 2021/360

§ 155 Medfinansiering av bygget av väntsal/-kur vid
Årsta brygga
Sammanfattning

2013 träffades en överenskommelse mellan Haninge kommun och
Landstinget/Regionen om att samfinansiera bygget av en väntsal
vid Årsta brygga på Skärgårdsstiftelsen mark. Avsikten var då att
bygga en kombinerad väntsal och café. I överenskommelsen
definierades att kommunen skulle vara byggherre för detta projekt.
Kommunen genomförde en upphandling av bygget och utifrån
inkomna anbud blev investeringskostnaden 3,5 miljoner kronor.
Dock gick inte bygget att genomföra på grund av det inte kunde
göras en godtagbar hyresöverenskommelse med ägaren till den
kiosk/café som skulle rivas och ingå i den nya väntsalen.
På initiativ av Skärgårdsstiftelsen togs ärendet upp igen år 2017.
Denna gång kom man överens om att Skärgårdsstiftelsen skulle
vara byggherre och att Haninge kommun och Regionen skulle dela
på investeringskostnaden. Skärgårdsstiftelsen påbörjade därefter en
upphandling av bygget och investeringskostnaden uppskattades
utifrån inkomna anbud till ca 6,2 miljoner kronor.
Haninge kommun och Regionen ansåg båda att investeringskostnaden hade blivit allt för höga i jämförelse med tidigare
kostandsangivelse (3,5 miljoner) för att projektet kunde vara
genomförbart.
Haninge kommun och Regionen träffade en ny överenskommelse
2020 tillsammans med Utö Företagarförening om en ny lösning där
Utö Företagarförening åtog sig att bygga en enklare väntsal/-kur på
Trafikverkets betongkaj. Överenskommelsen innebär att
företagarföreningen fakturerar sina kostnader för bygget till
Haninge kommun som i sin tur fakturerar Regionen halva
kostnaden. Kostnadsberäkningen från Utö Företagarförening för
bygget är cirka 685 tkr inklusive moms.
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Förvaltningens synpunkter

För att fullfölja överenskommelsen mellan Haninge kommun och
Regionen angående medfinansiering behöver kommunen avsätta
budgetmedel för halva beräknade investeringskostnaden.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medfinansieringen om
cirka 350 tkr av väntsal/-kur vid Årsta brygga får belasta
kommunstyrelsens reserv.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2021-05-27 – Medfinansiering av bygget av
väntsal Årsta brygga
- Kostnadsberäkning
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Medfinansiering av väntsal/-kur om 350 tkr godkänns.
2. Kostnaden finansieras genom medel från kommunstyrelsens
reserv.
Kommunstyrelsens beslut

1. Medfinansiering av väntsal/-kur om 350 tkr godkänns.
2. Kostnaden finansieras genom medel från kommunstyrelsens
reserv.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Erik Josephson
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Dnr KS 2021/233

§ 156 Svar på remiss: Bättre möjligheter för elever
att nå kunskapskraven (SOU 2021:11)
Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har gett Haninge kommun möjlighet att
lämna synpunkter på betänkandet SOU 2021:11. Ärendet har
internremitterats till grund- och förskolenämnden samt till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Nämnderna instämmer i flera av förslagen men framhåller att det är
problematiskt med en numerär reglering av tillgången till elevhälsa.
Detta då förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika delar av landet
och även inom olika delar av kommunerna. Behovet av bemanning
inom elevhälsan ser olika ut hos olika huvudmän och olika skolor.
Den socioekonomiska elevsammansättningen och antalet
nyanlända elever är till exempel viktiga faktorer. Mot den
bakgrunden anser nämnderna att den föreslagna nivån kan tjäna
som ett riktmärke snarare än en absolut gräns. Ett bättre sätt att
reglera lägstanivån vore att ge ett tydligare uppdrag för elevhälsan.
Om det tydligare framgår vad uppdraget innebär blir det lättare för
huvudmännen att se vilka resurser som behövs och planera utifrån
det. Vidare ser nämnderna en risk för betydande kostnadsökningar
för huvudmännen med den föreslagna numerära regleringen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas
yttranden och de synpunkter som framförs utgör Haninge kommuns
remissvar.
Underlag för beslut

- Remissmissiv
- SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven
https://www.regeringen.se/492cd0/contentassets/77f91fad3fff4e9f8
5bc560b1e5c34d9/battre-mojligheter-for-elever-att-nakunskapskraven-sou-202111
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- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2021-05-18,
§ 48
- Grund- och förskolenämndens beslut 2021-05-19, § 50
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttrandet utgör Haninge kommuns remissvar.
Kommunstyrelsens beslut

1. Yttrandet utgör Haninge kommuns remissvar.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Utbildningsdepartementet (inkl beslut från GFN
och GVN se anvisningar i remissmissiv), GFN och GVN
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Dnr KS 2021/183

§ 157 Svar på remiss: Motorfordonspooler - på väg
mot ökad delning av motorfordon (SOU
2020:22)
Sammanfattning

Haninge kommun är remissinstans för utredningen
Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon
(SOU 2020:22). Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 4 juni 2021. Haninge kommun har begärt
och beviljats anstånd med att lämna sitt remissvar.
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur bil-,
motor-cykel- och mopedpoolstjänster, s.k. bilpoolstjänster, ska
kunna främjas. Utredningen föreslår att en lag om
motorfordonspooler införs samt att kommunerna ska ges möjlighet
att genom lokala trafikföreskrifter reservera parkeringsplatser för
delningsfordon på allmän platsmark.
De föreslagna åtgärderna bidrar enligt utredningen till att fler
hushåll kommer att dela på användningen av motorfordon.
Sammantaget bedöms detta minska körsträckorna med bil, vilket
bidrar till att utsläppen av koldioxid och luftföroreningarna minskar
samt att transportsystemets tillgänglighet, flexibilitet, hållbarhet
och kostnadseffektivitet ökar. Utredningen bedömer även att de
föreslagna åtgärderna medför vissa ökade kostnader i kommunerna
för administration och för skyltning av parkeringsplatser som
reserverats för fordon i motorfordonspooler.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till utredningens förslag
och delar utredningens bedömning att förslagen kan bidra till att
fler hushåll kan dela på användningen av motorfordon och
därigenom bidra till ett transporteffektivt samhälle med positiva
effekter på miljömål och mål inom transportpolitiken.
Då varje kommun ges möjlighet att självständigt bestämma om och
hur många parkeringsplatser som ska reserveras inom kommunens
gatuutrymme för fordon i motorfordonspooler bedömer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

35 (48)

Sammanträdesdatum

2021-06-16

förvaltningen att konsekvenserna för kommunerna kan hanteras
inom den ordinarie kommunala budgetprocessen och att stor
flexibilitet ges till kommunerna för genomförandet.
För kommuner som, liksom Haninge kommun, har en hög tillväxt
med ett högt bostadsbyggande utgör förslagen en möjlighet att
redan vid planeringsstadiet av nya bostäder och bostadsområden se
över behov av och plats för motorfordonspooler. Detta ger goda
förutsättningar för att hitta kostnadseffektiva lösningar för att
främja tillkomsten av motorfordonspooler och därigenom bidra till
ett transporteffektivt samhälle. Av kommunens översiktsplan
framgår att utbyggnad och förtätning främst kommer att ske i
närhet till pendeltågsstationer. Detta innebär att
befolkningsökningen kommer att ske i områden med goda
kollektivtrafikförbindelser, vilket minskar behovet av daglig
tillgång till bil. Behovet av bil i dessa områden kommer därför
troligen att vara störst vid tillfälliga resor, och en god tillgång till
motorfordonspooler har stora möjligheter att minska behovet av
ägandet av egen bil.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande, Remiss: Motorfordonspooler - på väg mot ökad
delning av motorfordon (SOU 2020:22)
- Remissmissiv, Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av
motorfordon (SOU 2020:22), 2021-03-04,
Infrastrukturdepartementet
- Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon
(SOU 2020:22), betänkande av Bilpoolsutredningen,
https://www.regeringen.se/499124/contentassets/d9ef6c9441734a3
69cf11292e6b1259b/motorfordonspooler--pa-vag-mot-okaddelning-av-motorfordon-sou-202022.pdf
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

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

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande utgör Haninge
kommuns remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: Infrastrukturdepartementet (se anvisningar i
remissmissiv), SBF, strategisk planering
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Dnr KS 2021/242

§ 158 Svar på remiss: Folkhälsopolicy för Region
Stockholms arbete för en god hälsa och
minskade hälsoklyftor i befolkningen
Sammanfattning

Region Stockholm har remitterat förslaget till Folkhälsopolicy för
Region Stockholm för en god hälsa och minskade hälsoklyftor i
befolkningen med önskemål om besvarande senast 17 juni 2021.
En gemensam folkhälsopolicy har arbetats fram som ska ersätta
nuvarande Policy för folkhälsa 2017-2021. Föreslagen
folkhälsopolicy anger styrande principer för Region Stockholms
arbete för god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen.
Policyn har till syfte att utgöra en plattform för samlad styrning,
uppföljning och vidareutveckling av Region Stockholms
folkhälsoarbete. Den ämnar också bidra till uppfyllelse av
målformuleringar i budget inom inriktningsmålet En hållbar
regional utveckling när det gäller områdena social hållbarhet och
folkhälsa. Ytterst handlar policyn om att förverkliga den regionala
prioriteringen utifrån RUFS 2050 ”Nå en jämlik och förbättrad
folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet”. Bakgrunden ligger i
att Stockholms län är socioekonomiskt segregerat och därav är
hälsan i befolkningen ojämnt fördelad.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen delar Region Stockholm syn när det
gäller att lyfta behovet av insatser från fler samhällsaktörer för att
nå effekt i folkhälsoarbetet. Däribland har kommunerna en viktig
roll i arbetet då kommunernas olika verksamheter är viktiga ur
folkhälsosynpunkt.
Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till förslaget på
Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god hälsa och
minskade hälsoklyftor i befolkningen mot bakgrund av det arbete
som pågår i Haninge vad gäller social hållbarhet och jämlik hälsa.
De socioekonomiska skillnaderna finns lokalt i Haninge liksom i
Region Stockholm i sin helhet och samarbete behövs för att nå
effekt i folkhälsoarbetet.
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Underlag för beslut

- Remiss: Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god
hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen RS 2020-0535, 2103-26
- TJUT HSN2020-1162 Folkhälsopolicy Region Stockholm, 21-0218
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

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

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande utgör Haninge
kommuns remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: Region Stockholm (se anvisningar i remissbrev),
strategisk planering

Justerare
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Dnr KS 2021/238

§ 159 Svar på remiss: Strategi för främjande av
psykisk hälsa och välbefinnande samt
förebyggande av psykisk hälsa
Sammanfattning

Region Stockholm har gett Haninge kommun möjlighet att besvara
remissen strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande
samt förebyggande av psykisk hälsa.
I regionens budget för 2019-2021 uppdras åt hälso- och
sjukvårdsförvaltningen att ta fram en strategi för främjande av
psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa för samtliga
Region Stockholms nämnder och bolag.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommun har deltagit i ett pilotprojekt inom ramen för
Region Stockholm och Agenda Välbefinnande under 2020. Sedan
tidigare medverkar kommunen också i ett regionalt samarbete för
främjande av psykisk ohälsa.
Föreliggande förslag till strategi är en slutprodukt av regionens
arbete med Agenda Välbefinnande. Strategin tar sin utgång i RUFS
2050 som samlar offentliga aktörer, civilsamhälle, näringsliv och
akademi då en välmående befolkning och en god
samhällsutveckling är ett gemensamt ansvar. Häri finns en viktig
roll för kommunerna att ta då kommunernas verksamheter har
avgörande betydelse för främjandet av psykisk hälsa och
välbefinnande.
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på strategin då den lyfter
ett regionalt behov av att samhällsaktörer samarbetar och för att
arbeta främjande för en god psykisk hälsa och välbefinnande i
befolkningen.
Underlag för beslut

- Regionens tjänsteutlåtande
- Remiss: Strategi för främjande av psykisk hälsa och
välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030
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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: Region Stockholm (se anvisningar i remissbrev)
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Dnr KS 2021/239

§ 160 Svar på remiss: av promemorian
Kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om en gemensam digital ingång
Sammanfattning

Haninge kommun har tillsammans med ett trettiotal kommuner och
flertalet statliga myndigheter fått möjligheten att yttra sig över
regeringskansliets promemoria ”Kompletterande bestämmelser till
EU:s förordning om en gemensam digital ingång”. Remissvaren
ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 30 juni
2021.
I promemorian föreslås en ny lag och en ny förordning med
kompletterande bestämmelser till Europaparlamentet och rådets
förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande
av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av
information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster
och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012.
Regeringen föreslås enligt lagen få meddela föreskrifter om vilka
kommunala myndigheter och andra organ som ska vara behöriga
myndigheter eller nationella samordnare och vilka uppgifter varje
samordnare ska ha. Enligt förslaget ska de statliga myndigheter
som regeringen bestämmer vara behöriga myndigheter eller
nationella samordnare. I lagen föreslås vidare att behöriga
myndigheter ska vara skyldiga att lämna information till en
nationell samordnare och att vissa uppgifter som framgår av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 ska
utföras av de behöriga myndigheterna.
Förordningen innehåller bestämmelser om att Myndigheten för
digital förvaltning ska vara nationell samordnare och vilka
uppgifter myndigheten då ska ha. Myndigheten bemyndigas att
meddela föreskrifter om den informationsskyldighet för behöriga
myndigheter som föreslås i lagen.
Författningsförslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari
2022.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

42 (48)

Sammanträdesdatum

2021-06-16

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunen redan
arbetar efter EU-förordningen och att promemorians förslag till
komplettering inte innebär några större förändringar i kommunens
administration. Förvaltningen har därför inget att erinra över
promemorians lagförslag.
Underlag för beslut

- Remiss från regeringskansliet 2021-03-29 – Kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Haninge kommun har inget att erinra över promemorians
lagförslag och förordning.
Kommunstyrelsens beslut

1. Haninge kommun har inget att erinra över promemorians
lagförslag och förordning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Infrastrukturdepartementet (se anvisningar i
remissmissiv)
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Dnr KS 2021/326

§ 161 Planbesked Åby 1:136
Sammanfattning

Sökanden, Tornberget Fastighetsförvaltning AB, anhåller om
planbesked i syfte att möjliggöra en s.k. konceptförskola med åtta
avdelningar inom Åby 1:136. Gällande detaljplan har
begränsningar i byggrätt som inte medger tänkt förskola. Den
befintliga förskolan från 1980-talet avses rivas. Då det visat sig
svårt att inrymma förskola inom planområdet Åby entré är det
lämpligare med en större förskola inom Åby 1:136.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att detta är lämplig placering för
konceptförskola och föreslår att man i planarbetet även ska utreda
möjlig gång- och cykelförbindelse mellan Björnvägens slut och
Åbylundsvägen. En detaljplan bedöms vara klar 2024.
Förvaltningens synpunkter

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

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2021-05-12
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer arbeta fram en
detaljplan för Åby 1:136 som medger utökad byggrätt för
förskola. En detaljplan bedöms vara klar 2024.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Moderaterna.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att
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kommunstyrelsen medger att Moderaterna lämnar ett särskilt
yttrande.
Kommunstyrelsens beslut

1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer arbeta fram en
detaljplan för Åby 1:136 som medger utökad byggrätt för
förskola. En detaljplan bedöms vara klar 2024.
2. Moderaterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:
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Dnr KS 2021/5

§ 162 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)
____________________
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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§ 163 Meddelanden
Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren.
Inga meddelanden finns att redovisa.
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

§ 164 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.
__________
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Dnr KS 2021/396

§ 165 Ledamotsinitiativ från Åsa Bååth (V)
angående förslag till genomlysning av
politikers roll i hantering av hyresavtal
Sammanfattning

Åsa Bååth (V) ) lämnar förslag (bilaga) angående förslag till
genomlysning av politikers roll i hantering av hyresavtal.
Överläggningar i kommunalrådsberedningen

Meeri Wasberg (S) yrkar att ärendet lämnas till
kommunstyrelseförvaltningen för beredning.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut,
att ärendet tas in för beredning och att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet lämnas till kommunstyrelseförvaltningen för
beredning.
__________
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