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§ 143 Val av justerare
Förslag till beslut

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

1. Martina Mossberg (M) väljs till justerare.
__________
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§ 144 Förslag om öppet sammanträde
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.
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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§ 145 Nya medborgarförslag
När ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige
för beslut ska förslagsställaren erbjudas möjlighet att presentera sitt
medborgarförslag för kommunstyrelsen inför vidare beredning.
Några nya medborgarförslag har inte inkommit till
kommunstyrelsen.
__________
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Dnr KS 2018/396

§ 146 Svar på medborgarförslag: Medborgarförslag
borde publiceras på webben och att
allmänheten får rösta och kommentera
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att
medborgarförslag publiceras på webben. Vidare föreslås att
allmänheten även kan få möjlighet att rösta och kommentera
medborgarförslag, i likhet med Tyresöinitiativet i Tyresö kommun.
Förslagsställaren tror att detta kan uppmuntra fler att inkomma med
medborgarförslag samt öka transparensen och ge kommunens
politiker möjlighet att se hur vissa förslag ”trendar” hos invånarna.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i medborgarförslaget,
vilket skulle innebära att medborgarförslag publiceras på
kommunens hemsida och att ett visst antal medborgare behöver
stötta ett förslag för att det därefter ska behandlas politiskt. I Tyresö
kommun krävs stöd från minst 50 personer för en politisk
beredning av ett medborgarförslag.
I dagsläget krävs inget särskilt format för att lämna ett
medborgarförslag i Haninge kommun, dock finns ett webbformulär
för medborgarförslag på kommunens hemsida. Det krävs, till
skillnad från många andra kommuner, inte stöd från fler personer
för att ett medborgarförslag ska beredas politiskt. Detta medför en
omfattande hantering av medborgarförslag. Hittills under 2019 har
kommunens nämnder samt styrelsen behandlat drygt 70
medborgarförslag, vilka har avslagits eller har ansetts besvarade.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen får i
uppdrag att införa en hantering av medborgarförslag på
kommunens hemsida i enlighet med förslagsställarens intentioner.
En översyn av möjligt systemstöd samt hur en reviderad hantering
av medborgarförslag överensstämmer med andra möjligheter till
medborgarinflytande, som e-förslag och synpunktshantering, bör
genomföras. För att slutföra uppdraget behöver vidare relevanta
styrdokument tas fram, bland annat för att reglera hur många
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ytterligare personer som behöver stötta ett medborgarförslag för att
det ska beredas politiskt samt hur denna beredning ska ske.
Uppdraget föreslås återrapporteras till kommunstyrelsen under år
2020.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur
medborgarförslag kan publiceras på kommunens hemsida samt
därför lämplig reglering. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen under år 2020.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Samuel Skånberg (V) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget bifalles.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur
medborgarförslag kan publiceras på kommunens hemsida samt
därför lämplig reglering. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen under år 2020.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
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För kännedom: Samtliga nämnder, förslagsställaren
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Dnr KS 2018/540

§ 147 Svar på medborgarförslag: Haninges
miljöarbete
Sammanfattning

I medborgarförslaget om Haninges miljöarbete framförs att vi
behöver ta krafttag vad gäller olika utsläpp så att vi har en jord att
leva av och på. I förslaget ställs frågor om hur kommunen ser på
miljön som skog och mark av olika slag, hur kommunen lyssnar på
sina invånares behov av rekreation och stresshantering och om det
finns en plan för människan och vår miljö. Medborgarförslaget
innehåller inga direkta förslag.
Förvaltningens synpunkter

I det klimat- och miljöpolitiska programmet som antogs av
kommunfullmäktige 2017-10-09, § 246, ges en samlad bild av
kommunens klimat- och miljöambitioner. Programmet ska
tillsammans med översiktsplanen bidra till en hållbar
stadsutveckling och en god livsmiljö i Haninge. Programmet är
indelat i fyra fokusområden som valts utifrån Haninges klimat- och
miljöutmaningar och möjlighet att genom kommunens verksamhet
bidra till förändring. För vart och ett av fokusområdena anges ett
mål för arbetet. Som steg på vägen för att nå målen har etappmål
formulerats.
Det klimat- och miljöpolitiska programmet finns tillgängligt på
kommunens hemsida.
https://www.haninge.se/globalassets/globalakatalogen/styrdokument/regler-och-styrande-dokument/bygga-booch-miljo/klimat-miljopolitiskt-program/haninge-kommun-klimatoch-miljopolitiskt-program.pdf
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Haninge kommun har
en tydlig plan för miljöarbetet genom det klimat- och miljöpolitiska
programmet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att
medborgarförslaget ska anses besvarat.
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Underlag för beslut

- Medborgarförslag Haninges miljöarbete, 2018-12-11
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: förslagsställaren
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Dnr KS 2019/6

§ 148 Budgetuppföljning
Sammanfattning

I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas per
juli en månadsrapport omfattande budgetuppföljning, prognos samt
risk- och känslighetsanalys avseende driftmedel, tillsammans med
kommunens finansiella utveckling.
Kommunens budgeterade resultat för 2019 var 120,9 mnkr, enligt
beslut om Mål och budget 2019-2020 (KF 2018-06-11, § 100).
Budget 2019 reviderades i december 2018 med anledning av ny
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd, delad kultur- och
fritidsnämnd, ny internprismodell, fördelade medel för ökad
trygghet, feriepraktik och hedersrelaterat våld, utökade politiska
resurser, volymjustering socialnämnden samt ökade hyreskostnader
(KF 2018-12-10, § 192).
I april beslutade fullmäktige om resultatöverföring från 2017 och
2018 (KF 2019-04-08, § 60). Grund- och förskolenämnden hade ett
fonderat överskott på 8 133 tkr från 2017 års resultat. I fullmäktiges
beslut om reviderad budget 2019 ålades grund- och
förskolenämnden att nyttja fonderade medel 2017 till budget 2019
för att kompensera elevpengen för ökade lokalkostnader 2019. Det
fonderade överskottet från 2017 var således inte föremål för beslut
om resultatöverföring i april 2019. Nämnden hade redan erhållit
och inarbetat dessa medel i ordinarie budget (elevpeng) 2019 i
enlighet med fullmäktiges tidigare fattade beslut. Beslutad
årsbudget nedan är justerad för detta i den uppföljning som följer
nedan.
Sammanlagt innebär rättelsen att nämnderna sammanlagt för med
sig ett nettoöverskott på 11 991 tkr från 2017 och 2018 till 2019 års
budget (20 124 tkr). Resultatöverföringen på 11 991 tkr finansieras
i sin helhet av ett lägre budgeterat resultat för 2019. Det innebär att
kommunens budgeterade resultat efter resultatöverföring sänks från
110 200 tkr till 98 209 tkr (90 076 tkr).
Budgeterat resultat 2019 efter budgetjusteringar och rättelse av
resultatöverföringsärendet är per april 98,2 mnkr.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

16 (86)

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Det bokförda resultatet för perioden till och med juli är 88,4 mnkr,
vilket är 18,3 mnkr lägre än periodiserad budget för motsvarande
period (106,7 mnkr).
Tillsammans prognostiserar nämnderna, inklusive fullmäktiges
reserv, per juli ett nettounderskott på 2,3 mnkr för helåret. Den
skattefinansierade verksamhetens prognos om underskott motsvarar
0,06 procent av årsbudget. Finansförvaltningen har, lik som
föregående uppföljning, prognos om underskott på 63,6 mnkr med
anledning av lägre skatteprognos och högre pensionskostnader än
budget. Prognosen för kommunen som helhet är ett resultat på 31,8
mnkr, vilket är 66,4 mnkr lägre än budgeterat resultat. Prognosen
motsvarar 0,6 procent av budgeterade skatter och generella
statsbidrag (4 896 mnkr).
Per juli prognosticerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett
underskott på 4,0 mnkr, vilket är 2,8 mnkr sämre än föregående
prognos. Idrotts- och fritidsnämnden prognosticerar oförändrat ett
överskott på 0,5 mnkr, liksom kultur- och demokratinämnden.
Socialnämnden har en prognos om 1,2 mnkr i överskott, vilket är
0,5 mnkr bättre än föregående prognos. Stadsbyggnadsnämnden
har per juli fortsatt prognos om underskott för helåret med 1,0
mnkr. Övriga nämnder och kommunstyrelsen prognosticerar
nollresultat.
Fullmäktige har en oförbrukad reserv på 25,2 mnkr för att täcka
eventuella volymavvikelser inom elevpengsystemet i grund- och
förskolenämnden eller andra oförutsedda volymökningar inom
andra nämnder. Prognosen för fullmäktiges reserv, innan faktiska
elevvolymer för hösten är avstämda, är att hela reserven helt
kommer att förbrukas.
Utöver den skattefinansierade verksamhetens prognoser är
finansförvaltningens prognos ett underskott med 63,6 mnkr med
anledning av sämre skatteprognos och högre pensionskostnader än
budget.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-08-13 – Uppföljning och prognos per 31
juli 2019
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppföljningen godkänns.
Kommunstyrelsens beslut

1. Uppföljningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Alla nämnder
För kännedom:
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Dnr KS 2019/228

§ 149 Revidering av personalpolitiskt program,
minoritetsåterremitterat ärende
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

I Mål och Budget 2018-2019 som fastställdes av
kommunfullmäktige 2017-06-12, § 169, fick
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ”säkra framtida
kompetensförsörjning samt att i samband med detta
aktualitetspröva nuvarande personalpolitiska program”.
Aktualitetprövningen har genomförts av personalavdelningen och
resulterade i förslag till fortsatt arbete med det personalpolitiska
programmet.
En ny version av det personalpolitiska programmet har nu arbetats
fram som bland annat har en ny layout och ett modernare språk.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen anser att den omarbetade versionen
av personalpolitiska programmet innebär en i nuläget god
aktualitetsprövning och bidrar till att säkra framtida
kompetensförsörjning.
Underlag för beslut

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-13, § 88
- Förslag till personalpolitiskt program, för antagande
- Förslag till personalpolitiskt program, återremitterad 2019-05-13,
§ 88
- Förslag till personalpolitiskt program, för antagande med
markerade ändringar
- Nu gällande personalpolitiskt program fastställt i
kommunfullmäktige 2009-12-07, § 211
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
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1. Uppdraget att aktualitetspröva det Personalpolitiska
programmet anses avslutat.
2. Förslag till omarbetat Personalpolitiskt program godkänns och
ersätter nuvarande Personalpolitiska program.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar att kommunalrådsberedningens
förslag avslås.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till tilläggsförslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och avslagsyrkandet från
Martina Mossberg (M). Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på om Vänsterpartiets
tilläggsförslag ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdraget att aktualitetspröva det Personalpolitiska
programmet anses avslutat.
2. Förslag till omarbetat Personalpolitiskt program godkänns och
ersätter nuvarande Personalpolitiska program.
Reservationer

Martina Mossberg, Sven Gustafsson, Michael Fridebäck,
Alexandra Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet
(bilaga).
Samuel Skånberg (V) och Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig
mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet: HR-direktör
För kännedom: Samtliga förvaltningar
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Dnr KS 2018/168

§ 150 Kulturmiljöprogram 2020-2030
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav i Mål och budget 2016-2017 uppdrag till
dåvarande kultur- och fritidsnämnden att ta fram en
utvecklingsplan för kulturarv och kulturmiljöer. Ärendet
återremitterades av kommunstyrelsen 2018-05-28, § 107. En
hearing genomfördes 2019-02-06 som resulterade i att programmet
reviderades och förtydligades. Under våren 2019 var programmet
ute på internremiss i syfte att stämma av dessa ändringar. Avsikten
var att förankra kulturmiljöprogrammet och inhämta eventuella
kvarvarande synpunkter. Förslag på kulturmiljöprogram 2018-2030
har nu genomgått mindre justeringar som gör det tydligare och
användbart i kommunens fortsatta arbete. Den tidsutdräkt i ärendet
som åter-remissen och revideringar medfört innebär att
programmet inför beslut om antagande döps om till
Kulturmiljöprogram 2020-2030 för att naturligare ansluta till den
period då programmet är tillämpbart.
Syftet med kulturmiljöprogrammet är att ge förutsättningar för att
kunna ta tillvara på kulturmiljöer med högt kulturhistoriskt värde.
Det görs genom tre kulturmiljömål som relaterar till det nationella
kulturmiljömålet och som har preciserats utifrån mål från Haninges
översiktsplan. Målen fokuserar på att bevara, använda och utveckla
kommunens kulturmiljöer. Till varje mål finns 2-4 strategier. I
slutet av programmet tydliggörs ansvar och hur programmet är
tänkt att följas upp, utvärderas och revideras.
Bilagt kulturmiljöprogrammet finns kunskapsunderlag som bland
annat beskriver kulturmiljöerna, vilka deras olika värden är, aktuell
lagstiftning och ger rekommendationer för framtiden. Dessa bidrar
med ytterligare fakta om kulturmiljöerna men är inte styrande och
innehåller inga ställningstaganden.
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Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen tackar för inkomna synpunkter och
konstaterar utifrån resultat från remisserna att förslaget till
kulturmiljöprogram 2018-2030 beskrivs som ambitiöst samt ett
tydligt och funktionellt stöd i processen runt kommunens
kulturmiljöer. Vidare anser förvaltningen att programmets mål och
strategier utgör en lämplig och användbar precisering från
översiktsplanen.
I inkomna yttranden föreslås några mindre ändringar som har
medfört att nedanstående justeringar har gjorts i förslag till
kulturmiljöprogram 2018-2030.
- Sid. 4: Figuren som beskriver dokuments koppling till varandra
justeras för att tydliggöra att det finns flera områdesbeskrivningar.
- Sid 12: Under avsnittet ”Ansvar” tydliggörs referensgruppens
sammansättning genom tillägget att den är kommunövergripande.
- Sid: 12: Under avsnittet ”Uppföljning och utvärdering” ändras
kultur- och fritidsnämnden till sitt nya namn kultur- och
demokratinämnden.
- Layouten justeras för att ytterligare tydliggöra och underlätta
användandet av programmet.
I och med dessa justeringar och förtydliganden anser
kommunstyrelseförvaltningen att förslag till kulturmiljöprogram
2020-2030 är klart för antagande av kommunfullmäktige.
För sammanfattning av inkomna synpunkter samt förvaltningens
kommentarer hänvisas till bilagd tjänsteskrivelse.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-06-25 – Inkomna synpunkter och
kommentarer från internremiss 2019
- Förslag till kulturmiljöprogram 2020-2030
- Kunskapsunderlag 2019-06, Kulturmiljövård i Haninge kommun
- Kunskapsunderlag 2019-06, Haninge – kulturhistorisk översikt
- Kunskapsunderlag 2019-06, Muskö – Kulturhistorisk
områdesbeskrivning och särskilt värdefulla kulturmiljöer
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- Kommunstyrelsens beslut 2018-05-28, § 107
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till kulturmiljöprogram 2020-2030 antas.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Ordföranden konstaterar 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. Förslag till kulturmiljöprogram 2020-2030 antas.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: SBN, KODN, SON, GVN, GFN, ÄN, Haninge
bostäder, Tornberget, Berit Pettersson, Magnus Runesson, Erik
Andersson och Mirja Thårlin.
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Dnr KS-MEX 2019/54

§ 151 Köpe- och markanvisningsavtal berörande
del av fastigheten Jordbromalm 1:1, industri
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

För området gäller Stadsplan S88 från 1978 som medger byggrätter
för industri mm. Del av den anvisade marken har tidigare varit
bebyggd. Turbinen Fastigheter AB har kontaktat kommunen med
viljan att utveckla tomten. Kommunstyrelseförvaltningen har därför
förhandlat med Turbinen Fastigheter AB om ett Köpe- och
markanvisningsavtal för en del av kommunens fastighet
Jordbromalm 1:1. Avtalet innebär att Turbinen Fastigheter AB
köper en fastighet avsedd för industriverksamhet, för en
köpeskilling om 8 500 000 kr.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen förordar att avtalet ska godkännas.
Underlag för beslut

- Köpe- och markanvisningsavtal för del av Jordbromalm 1:1, med
tillhörande kartbilaga, undertecknat av Turbinen Fastigheter AB.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Köpe- och markanvisningsavtal för del av Jordbromalm 1:1
godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Köpe- och markanvisningsavtal för del av Jordbromalm 1:1
godkänns.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet: MEX
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Dnr KS 2019/281

§ 152 Redovisning av lokalt partistöd för år 2018
samt utbetalning av partistöd för 2020
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Enligt kommunallagens och kommunens regler om partistöd måste
de partier som får stöd redovisa att stödet använts för sitt ändamål,
det vill säga att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin. Redovisningen ska ske per kalenderår och vara
inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet
lämnats.
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad
men av propositionen (2013/14:5 s 78-79) framgår följande:
- Den ska vara utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande
bild av hur partiet har använt stödet. Det räcker inte med bara ett
uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
- Den bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som
har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats
från tidigare år. Detta gäller dock ej partistöd som sparats från tid
före innevarande mandatperiod.
- Den bör visa i vilken mån överföringar har gjorts till delar av
parti-organisationen utanför kommunen och vilka motprestationer
som i så fall har erhållits.
Bestämmelserna i kommunallagen syftar inte till att kommunen ska
göra en kvalitetsgranskning av inkomna redovisningar. Det är i
stället respektive parti som själv utser en granskare. Granskaren ska
årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Genom att partiernas redovisningar av partistöd inkommer till
kommunen blir de allmänna handlingar och därmed blir det
transparent för medborgare och andra hur respektive parti har
använt sitt partistöd.
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Fullmäktige måste årligen fatta särskilt beslut om utbetalning av
partistödet. Utbetalning sker enligt fördelningsprinciper som
framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala regler om
partistöd som antagits av fullmäktige. Av dessa regler framgår att
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en
redovisning respektive en granskningsrapport.
De partipolitiska ungdomsförbunden som har sitt säte i Haninge
och vars moderpartier är representerade i fullmäktige erhåller
årligen grundstöd, ett så kallat informationsbidrag, med ett halvt
prisbasbelopp. Rörligt stöd utgår årligen med 10 % av
moderpartiets rörliga stöd. Redovisning av informationsbidraget
ska inte ingå i redovisningen av partistöd.
Förvaltningens synpunkter

Samtliga partier har före den 30 juni 2019 lämnat in en redovisning
av partistöd samt en granskningsrapport avseende år 2018.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att dessa redovisningar
läggs till handlingarna samt att partistöd för år 2020 ska utbetalas
till samtliga partier som är representerade i fullmäktige, enligt de
fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt
tillhörande lokala regler om partistöd i Haninge kommun.
Underlag för beslut

- Regler för kommunalt partistöd i Haninge kommun,
http://haninge.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-ochstyrande-dokument/kommun-ochpolitik/forfattningssamling/reglementen-regler-ocharbetsordning/partistod/
- Redovisning av partistöd 2018, Socialdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2018, Moderaterna
- Redovisning av partistöd 2018, Sverigedemokraterna
- Redovisning av partistöd 2018, Vänsterpartiet
- Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna
- Redovisning av partistöd 2018, Centerpartiet
- Redovisning av partistöd 2018, Miljöpartiet
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- Redovisning av partistöd 2018, Kristdemokraterna
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Partiernas redovisningar av partistöd läggs till handlingarna.
2. Partistöd för år 2020 ska utbetalas till samtliga partier som är
representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som
framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala regler om
partistöd i Haninge kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Partiernas redovisningar av partistöd läggs till handlingarna.
2. Partistöd för år 2020 ska utbetalas till samtliga partier som är
representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som
framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala regler om
partistöd i Haninge kommun.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Partierna i kommunfullmäktige (genom den
kontakt-person som angetts i respektive partis redovisning)
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Dnr KS 2019/200

§ 153 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om
att ta fram en koldioxidbudget för Haninge
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) föreslår i rubricerad motion att Haninge
kommun anmäler sitt intresse att delta i Uppsala universitets
samverkansprojekt om att ta fram lokala koldioxidbudgetar samt i
Vinnovas projekt ”Digital plattform för beräkning av
koldioxidbudget och simulering av samskapande av
klimatåtgärdspaket”. Skånberg föreslår även att det klimat- och
miljöpolitiska programmet uppdateras utifrån resultaten från
projekten.
Som bakgrund till förslagen framför Skånberg att endast en
begränsad mängd koldioxid kan släppas ut i atmosfären om vi ska
klara Parisavtalet och att en viktig del i avtalet är att alla
undertecknande länder minskar utsläppen i en rättvis takt. Ett bra
verktyg för att säkerställa detta är enligt Skånberg att ta fram en
koldioxidbudget. Ett tiotal kommuner har fått koldioxidbudgettar
framtagna av Uppsala universitet och de söker nu fler intresserade
kommuner.
Förvaltningens synpunkter

Som motionären nämner så behövs kraftfulla åtgärder för att
minska utsläppen av växthusgaser om vi ska kunna nå Parisavtalets
målsättningar om att minska den genomsnittliga
temperaturökningen. Riksdagen har därför i bred politisk enighet
fastställt nationella mål för minskade utsläpp av växthusgaser på
både kort och lång sikt.
Haninge kommun har i det klimat- och miljöpolitiska programmet
beslutat om mål för minskade utsläpp av växthusgaser som
överensstämmer med de nationella målen. Målen är att år 2020 har
utsläppen av växthusgaser i Haninge minskat med 40 procent
jämfört med 1990, år 2030 har utsläppen av växthusgaser i Haninge
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minskat med 63 procent jämfört med 1990 och senast år 2045 sker
inga nettoutsläpp. I programmet finns även flera konkreta tidsatta
mål inom programmets olika fokusområden som styr mot minskade
utsläpp. Inom transportområdet har kommunen en högre
målsättning än det nationella målet, där Haninges mål är att alla
resor och transporter är fossilfria år 2030. Det nationella målet är
en minskning av utsläppen med minst 70 procent jämfört med
2010. Andra mål som styr mot minskade utsläpp av växthusgaser är
målen om att kommunens resor och transporter är fossilfria år
2025, att andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ökat till
55 procent av färdmedelsfördelningen år 2025 och att klimat- och
miljöpåverkan från kommunens livsmedelsinköp ska minska.
Som motionären lyfter fram har flera kommuner och länsstyrelser,
bland andra länsstyrelsen i Stockholms län, låtit ta fram
koldioxidbudgetar. De rekommendationer som ges i rapporterna
skiljer sig mycket lite åt och för de senaste rapporterna är
rekommendationen att de energirelaterade koldioxidutsläppen inom
kommunens/länets geografiska område bör minska med 16 procent
per år från 2020. En skillnad gentemot de nationella målen är att
utsläpp från internationella flygresor ingår i målsättningen samt de
utsläpp som ingår i EUs utsläppshandelssystem. Av rapporterna
framgår att den utsläppsminskningstakt som rekommenderas i
rapporterna är mycket högre än de mål som är satta på nationell
nivå. Eftersom koldioxidbudgetarna resulterat i samma
rekommenderade utsläppsminskningstakt för de deltagande
parterna, kan man anta att en koldioxidbudget för Haninge
kommun skulle komma att resultera i liknande siffror.
Det som karakteriserar Haninge kommuns utsläppsbild är att
Haninge inte har några utsläpp från industri- eller
energianläggningar som omfattas av EUs utsläppshandelssystem.
Den absoluta huvuddelen av utsläppen kommer idag från
transportsektorn. Haninge har i linje med detta beslutat om ett
mycket ambitiöst mål för transportområdet som innebär att alla
resor och transporter i Haninge är fossilfria år 2030. Ett brett arbete
pågår inom förvaltningen som syftar till att minska utsläpp från
transporter. En trafikstrategi antogs under 2018 som tydligt lyfter
fram att resor i Haninge ska vara hållbara och att andelen resor med
gång, cykel och kollektivtrafik ska öka. Med trafikstrategin som
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utgångspunkt pågår nu ett arbete med att ta fram en transportplan.
Utöver detta pågår även ett mobility management projekt om
smarta resval som syftar till att ta fram ett underlag för hur
kommunen kan arbeta systematiskt med beteendepåverkande
aktiviteter under en längre tidsperiod för att uppnå kommunens mål
om hållbara resor och transporter.
Det klimat- och miljöpolitiska programmet som antogs hösten 2017
föregicks av en bred samverkan och förankring inom den politiska
Hållbarhetsberedningen. De mål i programmet som styr mot
minskade utsläpp av växthusgaser är i linje med riksdagens mål
eller mer ambitiösa och utgör en god styrning för kommunens
klimatarbete. Tyngdpunkten i kommunens klimat- och miljöarbete
bör nu läggas på genomförandet så att målen i programmet kan
uppnås. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår mot bakgrund av
detta att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2018/219

§ 154 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om
gratis mensskydd
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) har lämnat en motion där han föreslår att
mensskydd ska finnas tillgängligt gratis på ungdomsmottagningar
och skolor i kommunen.
Motionen har behandlats av socialnämnden, grund- och
förskolenämnden samt till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Förvaltningens synpunkter

Av socialförvaltningens underlag till nämndens behandling av
motionen anges att kommuners ansvar inte omfattar att
tillhandahålla hygienartiklar till allmänheten och att detta vore en
otillbörlig påverkan på den lokala handeln. Socialförvaltningen
anser vidare att socialtjänstlagen ger tillräckligt med verktyg för att
tillförsäkra Haningebor en skälig levnadsnivå. De ekonomiska
konsekvenserna av motionens förslag, samt hur förslaget skulle
finansieras, bedöms vara svåra att beräkna.
Av underlag för motionens behandling i grund- och
förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
framgår att kommunens skolsköterskor i nuläget har bindor och
tamponger att dela ut till de elever som har glömt hemma.
Utbildningsförvaltningen bedömer dock att, förutom den
ekonomiska kostnaden, det vore en orimlig arbetsbörda för
skolsköterskor om de ska dela ut alla mensskydd som skolornas
elever behöver.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas
behandling av motionen och har inget ytterligare att tillföra.
Motionen föreslås avslås.
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Underlag för beslut

- Motionen
- Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2018-09-16
- Beslut socialnämnden 2018-10-23, § 148
- Beslut gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-03-26 § 26
- Beslut grund- och förskolenämnden 2019-03-27 § 27
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg yrkar bifall till eget förslag från Vänsterpartiet
(bilaga), innebärande att motionen anses besvarad.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, socialnämnden
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Dnr KS 2019/119

§ 155 Svar på motion från Margareta Brunner (SD)
om att skaffa bra luftkonditionering på våra
äldreboenden
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Margareta Brunner (SD) föreslår i rubricerad motion att
fullmäktige beslutar att Haninge kommun ser över kyla och värme
på kommunens äldreboenden och att man vid behov sätter in bra
luftkonditionering på dessa.
Motionen har remitterats till äldrenämnden och Tornberget.
I remissvaret från äldrenämnden redogörs för såväl generella som
riktade åtgärder som gjordes under värmeböljan sommaren 2018.
Generella insatser var att fälla persienner, hålla stängt dagtid och
vädra nattetid. Dessutom såg personalen till att kunderna fick extra
vätska, vätskeersättning och serverade glass och frukt. De riktade
insatserna handlade exempelvis om att besiktiga
ventilationssystem, justera luftvärmepump och inköp av fläktar och
badpooler för svalka.
Nämnden konstaterar att den höga inomhustemperaturen främst var
ett problem för personalen och att insatserna som genomfördes för
att höja kundernas komfort fungerade väl.
I Tornbergets remissvar beskrivs exempel på åtgärder som går att
genomföra för att få god ventilation. Dessa har varierande
installationskostnader varför Tornberget, likt äldrenämnden,
beskriver att det finns många simpla åtgärder för att minska
värmen. Exempel på dessa är solavskärmning och att välja rätt läge
på luftintagen med avseende på solpåverkan.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att äldrenämnden och
Tornberget i sina remissvar beskriver vilka generella samt riktade
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åtgärder som genomförts för att se till att temperaturen på
kommunens vård- och omsorgsboenden är behaglig.
Mot ovanstående bakgrund bedömer kommunstyrelseförvaltningen
att kommunfullmäktige inte behöver ge det i motionen föreslagna
uppdraget. Motionen bör avslås med hänvisning till att
tillfredsställande åtgärder redan genomförs på kommunens vårdoch omsorgsboenden.
Underlag för beslut

- Motionen
- Äldrenämndens beslut 2019-05-29, § 88
- Tornbergets remissvar 2019-05-23
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till motionen samt hemställer
om att lämna ett särskilt yttrande (bilaga), vilket kommunstyrelsen
medger.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och
samt Sverigedemokraternas och Moderaternas yrkande om bifall
till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
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Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, äldrenämnden, Tornberget
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Dnr KS 2019/124

§ 156 Svar på motion från Margareta Brunner (SD)
avseende inrättande av härbärge för hemlösa
utan missbruksproblem i gamla Fredrik
Yrkesskola El/Telebyggnaden
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Margareta Brunner (SD) har i en motion föreslagit att en byggnad
som kallas gamla EI/Telebyggnaden på Dalarövägen 33 ska
omvandlas till härbärge för hemlösa utan missbruksproblem.
Motionen har remitterats till socialnämnden.
I sitt remissvar, 2019-05-21, redogör nämnden för kommunens
planer för den föreslagna byggnaden samt hur förvaltningen arbetar
för att motverka hemlöshet.
Den föreslagna lokalen används idag av utbildningsförvaltningen
för verksamheten Centrum Vux. När verksamheten, om ett par år,
flyttar därifrån ska byggnaden rivas tillsammans med övriga delar
av gamla Fredrik Yrkesgymnasium. Lokalen består av stora öppna
ytor som kräver en detaljplaneändring samt stora
investeringskostnader för att iordningsställa.
Vidare beskriver nämnden den plan som framtagits för att
motverka hemlöshet innebärande tre åtaganden:
- att intensifiera kommunens vräkningsförebyggande arbete.
- att regelbundet kartlägga hemlösa som förvaltningen kommer i
kontakt med.
- att skapa fler möjligheter till eget boende.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att socialnämnden i sitt
remissvar beskriver hur planerna för den påtänkta lokalen ser ut
samt förvaltningens insatser för att motverka hemlöshet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

39 (86)

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Mot ovanstående bakgrund bedömer kommunstyrelseförvaltningen
att motionen bör avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
- Socialnämndens beslut 2019-05-21, § 83
- Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2019-04-09
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

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

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, socialnämnden
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Dnr KS 2019/121

§ 157 Svar på motion från Eva Karlsson (SD) med
anledning av behovet av gynekologisk
mottagning vid Handens Närsjukhus
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Eva Karlsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunledningen
ges i uppdrag att verka gentemot Region Stockholm för att en
gynekologisk mottagning återetableras vid Handens Närsjukhus
eller dess närhet.
Aleris gynekologiska mottagning vid Handens sjukhus lades ned i
slutet av februari 2019. Skälen till nedläggningen var enligt
motionären bristfälliga. Vidare anser motionären att avstånden till
närmaste mottagning numera är väldigt långt och det bör finnas en
gynekologisk mottagning i sydöstra delen av Stockholms län.
Förvaltningens synpunkter

Som motionären beskriver är frågan om återetablering av en
gynekologisk mottagning vid Handens sjukhus en fråga för Region
Stockholm.
I enlighet med vad motionären yrkar för kommunen regelbundet
samtal med regionen i frågor av denna karaktär. Därmed föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen.
Underlag för beslut

- Motionen
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) att motionen ska anses besvarad.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2018/527

§ 158 Svar på motion från Eva Karlsson (SD) om
motionssubvention för personer äldre än
73 år
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Eva Karlsson (SD) har inkommit med en motion om
motionssubvention för personer äldre än 73 år. Motionären yrkar
att personer som är 73 år eller äldre samt skrivna i Haninge
kommun får en kommunal subvention på 50 procent på årliga
kostnader för motionsaktiviteter upp till en kostnad på max 2 000
kronor, dvs. en maximal årlig subvention på 1 000 kr.
Motionen har remitterats till äldrenämnden, som fattat beslut i
ärendet den 24 april 2019. Äldrenämnden ställer sig positiv till
åtgärder som syftar till att uppmuntra äldre personer till fysisk
aktivitet. I dagsläget finns en subvention som riktar sig till personer
äldre än 90 år, dock har efterfrågan varit begränsad.
Istället för att, som motionen föreslår, införa en motionssubvention
från 73 år framgår av underlag till äldrenämnden att åldersgränsen
successivt bör sänkas, så att stigande efterfrågan kan utvärderas och
läggas på en rimlig kostnadsnivå. En motionssubvention riktad till
personer äldre än 85 år föreslås. Ett eventuellt införande av
reviderad motionssubvention föreslås utvärderas efter ett år.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att anföra i
ärendet, utöver vad som framgår av äldrenämndens behandling av
ärendet. Det är upp till äldrenämnden att avgöra om nämnden, inom
ramen för ordinarie budgetram, har för avsikt att revidera
åldersgränsen för motionssubvention riktad till äldre. Då motionen
avser införande av en motionssubvention för kommuninvånare
äldre än 73 år, föreslås motionens yrkande att avslås.
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Underlag för beslut

- Motion (SD) om motionssubvention för 73+
- Beslut äldrenämnden 2019-04-24 § 55
- Tjänsteskrivelse äldreförvaltningen 2019-03-15
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

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

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, äldrenämnden
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Dnr KS 2018/533

§ 159 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
om förbättrade möjligheter till spontanmotion
och idrottsutövande
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) föreslår i en motion att
- Haninge kommun utvecklar spontanidrottsytorna på försök på
flera av kommunens egna tomter. Som ett första steg: Vendelsö
3:122 Lisebergsvägen/Vendelsömalmsvägen samt
Tyrestavägen/Brandbergsleden. Slår det väl ut utökas antalet
spontanmotionsytor i kommunen
- Anläggningsarbetet slutförs i god tid så att det finns möjlighet för
alla partier att utvärdera resultatet och besluta om eventuell fortsatt
utbyggnad i god tid före valet 2022.
Motionen har remitterats till idrotts- och fritidsnämnden som i sitt
yttrande 2019-04-24, § 47, skriver att det satsats på flera
spontanidrottsytor de senaste åren och att det kontinuerligt pågår
arbete med att utveckla platser för fysisk aktivitet i kommunen.
Utegym finns till exempel i anslutning till flera motionsspår och
idrottsanläggningar. Under 2018 färdigställdes en padeltennisbana,
två tennisbanor, ett street-workout gym, en aktivitets/motorikbana
för barn samt en allaktivitetsyta med sand och konstgräs och
skapade ytterligare möjligheter till rörelse för kommunens
invånare.
Motionären föreslår ett par specifika ytor för spontanidrottsytor,
Vendelsö 3:1222 och Söderby 2:27. Idrotts- och fritidsnämnden
konstaterar i sitt yttrande att det finns ytor för spontanidrott i
närheten av båda dessa områden.
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Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom idrotts- och
fritidsnämndens yttrande och föreslår att motionen avslås i sin
helhet.
Underlag för beslut

- Motionen
- Idrotts- och fritidsnämndens beslut 2019-04-24, § 47
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Martina Mossberg (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag med instämmande av
Vänsterpartiet samt Sverigedemokraternas yrkande om bifall till
motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
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För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2018/528

§ 160 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
om att inrätta ett E-sportcenter i Haninge
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) föreslår i en motion att Haninge kommun
verkar för att inrätta ett e-sportcenter.
Motionen har remitterats till idrotts- och fritidsnämnden som i sitt
yttrande 2019-04-24, § 24, skriver att möjligheten för ungdomar att
utöva e-sport är väl tillgodosett inom kommunen och ser inte att det
finns behov av att inrätta ett särskilt center för detta ändamål. Tre
fritidsgårdar investerar under 2019 i speldatorer. Fritidsgårdarna
erbjuder regelbundet e-sport som aktivitet i ordinarie verksamhet
eller i samband med lov utifrån ungdomarnas önskemål. Om
intresse från föreningslivet finns kan förvaltningen via
föreningsbidrag stötta arrangemang inom e-sport.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom idrotts- och
fritidsnämndens yttrande och föreslår att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
- Idrott- och fritidsnämndens yttrande 2019-04-24, § 24
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till motionen samt hemställer
om att lämna ett särskilt yttrande (bilaga), vilket kommunstyrelsen
medger.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
och Moderaternas yrkande om bifall till motionen. Ordföranden
ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2018/529

§ 161 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
om att polisanmäla alla ensamkommande
som både har kommit till Haninge kommun
och som har ljugit om sin ålder
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) har inkommit med en motion som yrkar
att Haninge kommun polisanmäler alla ensakommande som ljugit
om sin ålder för brott mot bidragsbrottslagen samt att Haninge på
alla sätt återkräver felaktigt utbetalda bidrag och ersättningar från
ensamkommande som ljugit om sin ålder.
Förvaltningens synpunkter

Motionen har behandlats av socialnämnden 2019-04-23. I
tjänsteskrivelse till nämnden framgår den juridiska regleringen
avseende bidragsbrottslagen (2007:612) och kommunens
rättigheter och skyldigheter enligt denna lagstiftning.
Av underlag till socialnämnden framgår att rutiner för anmälan av
misstänkta bidragsbrott finns. Kommunstyrelseförvaltningen
instämmer i bedömningen att något särskilt ställningstagande från
kommunfullmäktige inte krävs för att kommunen ska agera i
enlighet med gällande lagstiftning. I övrigt har
kommunstyrelseförvaltningen inget ytterligare att tillföra i ärendet
och föreslår att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motion
- Socialnämndens beslut 2019-04-23 § 61
- Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2019-03-11
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
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1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till tilläggsförslag från
Moderaterna (bilaga).
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden ställer därför proposition på om Moderaternas
tilläggsförslag ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att tilläggsförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Martina Mossberg, Sven Gustavsson, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären
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Dnr KS 2019/324

§ 162 Södertörns utvecklingsprogram 2035
Sammanfattning

Syftet med Södertörns utvecklingsprogram 2035 är att
kommunerna tillsammans ska arbeta för att uppnå visionen för
Södertörn. Det anger därmed riktning för arbetet som genomförs
inom ramen för samarbetet.
Förslaget till Södertörns utvecklingsprogram 2035 är framtaget i
samarbete mellan Södertörns samarbetskommitté
(kommunstyrelsernas ordförande) och ledningsgrupp
(kommundirektörer). Förslaget har också förankrats i kommunerna
via kommundirektörerna.
Samarbetskommittén tar fram ett förslag till gemensamt
utvecklingsprogramför Södertörnskommunerna. Detta anger vision,
mål och inriktning för arbetet under den kommande
mandatperioden. Utvecklingsprogrammet ska beslutas i respektive
kommunstyrelse för att vara gällande. Södertörns
utvecklingsprogram 2035 ska gälla 2019-2022.
Södertörnssamarbetet utgår från fyra prioriterade fokusområden
som är infrastruktur, utbildning, näringsliv samt funktionell
samordning. Fokusområdena delas upp i områdena regionala
utvecklingsfrågor (infrastruktur, utbildning och näringsliv) och
internt samarbete (funktionell samordning). Hållbar utveckling ska
ingå i samtliga fokusområden.
Beslutat utvecklingsprogram konkretiseras sedan i
verksamhetsplaner och handlingsplaner som årligen tas fram av
chefsnätverken.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på Södertörnssamarbetet
och föreslår att utvecklingsprogrammet godkänns.
Underlag för beslut

- Södertörns utvecklingsprogram 2035
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Bifogat förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2035
godkänns som grund för Södertörnskommunernas samverkan
om regional utveckling under mandatperioden 2019-2022.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Bifogat förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2035
godkänns som grund för Södertörnskommunernas samverkan
om regional utveckling under mandatperioden 2019-2022.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF samhällsutvecklingsavdelningen
För kännedom: Samtliga nämnder
Kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,
Södertälje och Tyresö.
Magnus Gyllestad, Jörn Karlsson, Peter Jemtbring, Annica
Lempke, Gunilla Ejefors-Lublin, Berit Pettersson och Britta Orring
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Dnr KS 2019/341

§ 163 Överenskommelse om Idéburet Offentligt
Partnerskap mellan Haninge kommun och
Grannstöd Haninge
Sammanfattning

I juni 2018 tecknades ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
mellan Haninge kommun och den idéburna föreningen Grannstöd
Haninge som löper ett år, 2018-06-30 till 2019-06-30. Syftet var att
stärka samarbetet kring grannstödsverksamheten mellan Haninge
kommun och Grannstöd Haninge genom att under dagtid göra så
kallade tillsynsrundor i bostadsområden (kopplade till
Grannsamverkan) i Haninge kommun, med devisen synas,
observera och rapportera. Överenskommelsen skulle även verka för
ökad trygghet och genom detta samarbete skapa ett långsiktigt och
hållbart förhållande mellan kommunen och Grannstöd samt bidra
med en stabilitet och därmed ökad kvalitet i föreningens
verksamhet.
En extern aktör som inte omfattas av överenskommelsen men
innehar en central roll i samverkan är lokalpolisområdet
Haninge/Nynäshamn och desskommunpoliser. De är en viktig del i
Grannstöds arbete då de bland annat hjälper till vid utsättning på de
dagliga tillsynsrundorna och är ett samordnande stöd i föreningens
verksamhet.
Samarbetet innebar ett ekonomiskt bidrag på 68 000 kr som skulle
täcka bilarnas drivmedel och driftskostnader, telefoni,
parkeringsplats för bilarna i kommunens parkeringshus samt trygga
föreningens verksamhetskostnader. Föreningen arbetar utöver
bidraget med att hitta sponsorer och föreningens två bilar är helt
och hållet sponsrade av både lokala företag och bostadsbolag,
däribland Haninge Bostäder.
Under det år som IOP-överenskommelsen har löpt har Grannstöd i
slutet av maj 2019 genomfört 318 körda pass och gjort 34
observationer/åtgärder i form av anmälningar till polisen och/eller
felanmälan till kommunen. Föreningen har även deltagit i
Haningedagen och vid andra sammanhang för att synas och värva
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fler medlemmar. Medlemsantalet är 123 vilket gör föreningen till
den största Grannstödsföreningen i Stockholm.
Genom det ekonomiska bidraget har föreningen och dess styrelse
kunnat fokusera på sin verksamhet, agerat som en förlängd arm till
kommunen och det trygghetsskapande arbetet genom sin närvaro i
bostadsområden dagtid för att förhindra inbrott samtidigt som
Polisen har kunnat rikta de dagliga tillsynsrundorna till områden
med behov av extra tillsyn.
Nu föreslås ett nytt IOP skrivas då det existerande avtalet löper ut.
Samverkan har under den föregående avtalsperioden fungerat väl,
genom kommunens deltagande i föreningens styrelsemöten,
månatliga statistikrapporteringar och tydlig ekonomisk redovisning.
Inför kommande IOP har det ekonomiska bidraget ökat från 68 000
till 117 017kr. Detta är för att överenskommelsen ämnar löpa över
en längre tidsperiod för att överensstämma med föreningens
budgetår samt kommande prisökningar bland annat av drivmedel
och parkeringsplatser.
Förvaltningens synpunkter

Samarbetet mellan föreningen Grannstöd och Haninge kommun har
fortlöpt under flertalet år genom att kommunen har bidragit
ekonomiskt till olika delar av verksamheten. Sedan IOPöverenskommelsen undertecknades och ett bidrags gavs har
föreningens ekonomi stabiliserats och fokus har kunnat läggas på
att bedriva verksamhet och inte fokusera på att hitta sponsorer i
samma omfattning som tidigare.
Föreningen uppskattar kommunens närvaro och delaktighet på
styrelsemöten och är tillmötesgående för att uppfylla kommunens
önskemål i alla avseenden.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att ett Idéburet Offentligt
Partnerskap mellan föreningen Grannstöd Haninge och Haninge
kommun tecknas.
Underlag för beslut

- Underskrivet Idéburet Offentligt Partnerskap 2018-06-30
- Förslag på nytt Idéburet Offentligt Partnerskap
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- Statistik från föreningen Grannstöd maj 2019
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan föreningen
Grannstöd och Haninge kommun tecknas.
Kommunstyrelsens beslut

1. Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan föreningen
Grannstöd och Haninge kommun tecknas.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kansliavdelningen
För kännedom: Grannstöd Haninge, Polisen
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Dnr KS 2019/273

§ 164 Uppsägning av medlemskap i Sveriges
ekokommuner samt medlemskap i Gröna
städer
Sammanfattning

Haninge kommun är sedan 2007 medlem i Sveriges ekokommuner.
Sveriges ekokommuner är en organisation för kommuner och
regioner som syftar till att främja utvecklingen av ett hållbart
samhälle ur ett ekologiskt perspektiv, med koppling till de båda
övriga perspektiven på hållbar utveckling. Kommunen föreslås
säga upp sitt medlemskap i föreningen.
Haninge kommun föreslås ansöka om medlemskap i Gröna städer.
Gröna städer är en tvärsektoriell organisation som syftar till att
stimulera ett ökat samarbete och verka för en hållbar
samhällsbyggnadsutveckling.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommun föreslås utträda ur Sveriges ekokommuner till
förmån för Gröna städer. Kommunstyrelseförvaltningens
bedömning är att ett medlemskap i Gröna städer skulle stärka
kommunen i dess nuvarande expansiva fas, med fokus på hållbar
stadsutveckling. Detta skulle möjliggöra för kommunen med en
benchmark inom dessa frågor.
Medlemskapet i Sveriges ekokommuner möjliggör bland annat för
en jämförelse mellan medlemsorganisationerna inom tolv utvalda
nyckeltal. Dessa mäter bland annat koldioxidutsläpp,
kollektivtrafikresande, odling och skogsbruk, avfallsmått samt
andel ekologiska livsmedel. Förvaltningens bedömning är att
flertalet av dessa nyckeltal mäts även inom ramen för andra,
kostnadsfria mätningar från bland annat SKL, länsstyrelsen och
Trafikförvaltningen.
Avgiften i Gröna städer är 25 000 kr, en fast avgift för kommuner
med färre än 100 000 invånare. Avgiften för medlemskap i
Sveriges ekokommuner uppgår till cirka 31 000 kr, bestående av en
fast avgift om 4 000 kr samt en rörlig avgift på 30 öre per invånare.
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Ett utträde ur Sveriges ekokommuner till förmån för Gröna städer
skulle därmed medföra en något lägre kostnad för kommunen.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Haninge kommun utträder ur Sveriges ekokommuner.
2. Haninge kommun ansöker om medlemskap i Gröna städer.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till tilläggsförslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om Vänsterpartiets
tilläggsförslag ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Haninge kommun utträder ur Sveriges ekokommuner.
2. Haninge kommun ansöker om medlemskap i Gröna städer.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Sveriges ekokommuner, Gröna städer
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Dnr KS 2019/364

§ 165 Översyn av internhyressystemet
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
”utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra
regelverket och öka samutnyttjandet av verksamhetslokaler”.
Uppdraget inryms i kommunfullmäktiges mål och budget 2016
under utredningar/uppdrag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen skrev fram ett förslag till direktiv
för översynen som beslutades i kommunstyrelsen 2016-06-15, §
183. Översynen har genomförts av en extern konsult, Public
Partner.
Sammanfattningsvis visar utvärderingen att systemet har nått sitt
syfte och är kostnadseffektivt, systemet är dynamiskt och är enkelt
att administrera samt skapar likvärdighet mellan enheterna som har
funktionshyra.
Dock anser konsulterna att det inte finns historik bakåt där man
tydligt kan följa utvecklingen och därmed dra nytta av det för den
framtida planeringen. Internhyressystemet är starkt personberoende
vilket leder till sårbarhet. Det finns också uppfattningar att
internhyran är kostnadsdrivande och misstänksamhet om hur
funktionshyran kommer att fungera vid en snabb tillväxt med
många nya lokaler.
Rapporten utmynnar i fem rekommendationer till kommunen från
konsulterna, utifrån de iakttagelser och bedömningar som
konsulterna gjort.
1. Samspelet mellan lokalförsörjning, internhyror och kommunens
samlade ekonomi bör utvecklas på strategisk och samlad nivå
2. Processerna kring lokalförsörjning och internhyror – främst inom
förskola och grundskola – bör utvecklas på ett sätt som minskar
beroendet av några få nyckelpersoner
3. Legitimiteten för internhyressystemet bör stärkas genom mer av
dialog och involvering av intressenter från verksamheten –

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

59 (86)

Sammanträdesdatum

2019-08-26

systemet utvecklas då från kostnadsfördelning till att bli en viktig
del i kommunens styrning och ledning
4. Utveckla lokalförsörjningen till att mer bli en del i kommunens
övergripande planering
5. Utarbeta en strategi för att inom en tvåårsperiod skapa balans i
lokalbankens ekonomi
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har i stora delar ingen annan
uppfattning om hur internhyressystemet fungerar än vad som
beskrivs i konsulternas rapport. Förvaltningen anser att
lokalförsörjningen blir effektiv med det internhyressystem som
finns och det har bidragit till att lokalutnyttjandet generellt är både
yt- och kostnadseffektivt. Haninge kommuns sätt att arbeta med
lokalfrågor är också känt utanför kommungränsen och vi får ta
emot studiebesök från andra kommuner samt föreläst på
seminarier.
Regelverket har sitt ursprung från 2009 och självklart finns det
förbättringspotential hela tiden. Det gäller att utveckla löpande och
hantera nya utmaningar. Konsulterna avslutar sin rapport med fem
rekommendationer som beskrivs ovan.
Kommunstyrelseförvaltningen har tjänsteutlåtandet kommenterat
rekommendationerna.
Sammanfattningsvis så konstaterar kommunstyrelseförvaltningen
att det inte finns något i rapporten från Public Partner som säger att
internhyressystemet skall tas bort eller förändras i grunden. Det
finns dock några iakttagelser och rekommendationer som
förvaltningen kommer att arbeta vidare med för att utveckla
internhyressystemet så att lokalerna kommer att användas på ett så
effektivt sätt som möjligt.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-07-12 – Översyn av internhyressystemet
- Rapport januari 2017 – Haninge kommun – Översyn av
internhyressystemet
- Kommunstyrelsens beslut 2016-06-15 § 183
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Rapporten godkänns.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Meeri Wasberg
(S) bifall till tilläggsförslag från Moderaterna (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag inklusive tilläggsförslag från
Moderaterna, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att senast i
årsredovisningen 2020 återrapportera vilka åtgärder som
vidtagits för att uppfylla de rekommendationer som nämnts i
rapporten samt att rapportera utfallet av dessa åtgärder.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom:
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Dnr KS 2019/367

§ 166 Slutredovisning förskolan Vargberget
Sammanfattning

I enlighet med investeringsprocessen i Haninge kommun, skall en
investering slutredovisas till kommunstyrelsen. Denna redovisning
avser investeringen av Vargbergets förskola i Västerhaninge på
fastighet, Åby 1:27.
I samband med mål- och budget för 2016-2017 beslutade
kommunfullmäktige bygga en ny förskola i Västerhaninge,
Vargberget. Det fanns totalt 64,3 mnkr tilldelade för nybyggnation
av en förskola med åtta avdelningar och 2,7 mkr till grund- och
förskolenämnden för inventarier och utrustning.
Kommunstyrelsen gav sitt igångsättningstillstånd 2017-05-29,
§ 141. Igångsättningstillståndet byggde på ett beslutsunderlag från
Tornberget där man konstaterade att anbud som kommit in,
61,5 mnkr, låg något under beslutad budget.
Verksamheten kunde flytta in i förskolan sommaren 2018 med
interimistiskt slutbesked, och uppfyllde därmed tidplanen att kunna
ta emot barn inför höstterminen 2018. Slutbesked erhölls 2018-1031.
I slutredovisningen från Tornberget har det bokförts 57,8 mnkr på
projektet (2019-05-23). Dock har Tornberget kvarstående
markarbeten samt mindre åtgärder inomhus som bör åtgärdas inom
projektet. Tornbergets slutprognos för projektet bedöms till 58,5
mnkr.
Det innebär att den totala kostnaden för nybyggnationen av
Vargbergets förskola slutar på 58,5 mnkr. Det är 5,8 mnkr lägre
jämfört med det budgeterade beloppet på 64,3 mnkr. Det är också
3,0 mnkr lägre än den kalkyl på 61,5 mnkr som fanns vid
kommunstyrelsens igångsättningsbeslut.
Underlag för beslut

- Underlag från Tornberget 2019-05-23 – Slutredovisning
Vargbergets förskola Åby 1:27
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Slutredovisningen godkänns.
Kommunstyrelsens beslut

1. Slutredovisningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Tornberget

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

63 (86)

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Dnr KS 2019/368

§ 167 Slutredovisning förskolan Skogslinden
Sammanfattning

I enlighet med investeringsprocessen i Haninge kommun, skall en
investering slutredovisas till kommunstyrelsen. Denna redovisning
avser investeringen av Skogslindens förskola i Västerhaninge på
fastighet, Ribby 1:446.
I samband med mål- och budget för 2016-2017 beslutade
kommunfullmäktige att bygga en ny förskola i Västerhaninge,
Skogslinden. Det fanns totalt 48 mnkr tilldelade för nybyggnation
av en förskola med sex avdelningar i direkt anslutning till
Ribbyskolan och 2 mnkr till grund- och förskolenämnden för
inventarier och utrustning.
Kommunstyrelsen gav sitt igångsättningstillstånd 2017-05-29, §
140. Igångsättningstillståndet byggde på ett beslutsunderlag från
Tornberget där man konstaterade att den tilldelade budgeten
behövde utökas med 10 mnkr, till totalt 58 mnkr.
Verksamheten kunde flytta in i förskolan sommaren 2018 med
interimistiskt slutbesked, och uppfyllde därmed tidplanen att kunna
ta emot barn inför höstterminen 2018. Slutbesked erhölls 2018-1031.
I slutredovisningen från Tornberget har det bokförts 53,8 mnkr på
projektet (2019-05-23). Dock har Tornberget fortfarande
kvarstående arbeten som berör dagvattenhantering och mindre
arbeten inomhus som bör åtgärdas inom projektet. Tornbergets
slutprognos för projektet bedöms till 55 mkr.
Det innebär att den totala kostnaden för nybyggnationen av
Skogslindens förskola slutar på 55 mnkr. Det är 3 mnkr lägre
jämfört med det budgeterade beloppet på 58 mnkr.
Underlag för beslut

- Underlag från Tornberget 2019-05-23 – Slutredovisning av
Skoglindens förskola Ribby 1:446
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Slutredovisningen godkänns.
Kommunstyrelsens beslut

1. Slutredovisningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Tornberget
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Dnr KS 2019/337

§ 168 Remiss angående förslag till föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 73 i
Stockholms län
Sammanfattning

Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 73 i
Stockholms län och befintlig föreskrift TRVTFS 2011:11 kommer
då att upphävas.
Väg 73 är en riksväg som ingår i TEN-T och sträcker sig från
Nynäshamn i söder till Stockholm i norr. Vägen är av stor
betydelse för långväga transporter, framförallt till och från hamnen
i Nynäshamn och för pendlingstrafik. Vägens längd, vilken
Trafikverket Region Stockholm är väghållare för sträcker sig från
Nynäshamn till trafikplats Gubbängen, är knappt 53 kilometer.
Hastighetsförändringen gäller en delsträcka på 14 kilometer som
ryms inom arbetet för Regionala hastighetsanalyser. Aktuell sträcka
är belägen längst norr ut av Trafikverkets väghållarskap på väg 73.
Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och
arbete med att fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägars
säkerhetsstandard. Förslaget var en del i en bred remiss som
skickades ut till länsplaneupprättare, kommuner m.fl. under marsmaj 2016.
Den sträcka i förslaget som berör Haninge kommun är delsträcka nr
3 och utgör en 10 km lång vägsträcka mellan trafikplats Jordbro –
200 meter söder om trafikplats Trångsund. Delsträcka 3 i förslaget
är motorväg och föreslås få sänkt hastighetsbegränsning från 110
km/tim till 100 km/tim. Trafikverket vill med förslaget förbättra
miljön, trafiksäkerheten samt minska plottrighet i
hastighetssystemet. Sänkning är också ett led i att klara
miljökvalitetsnormer på sträckan.
De nya hastighetsgränserna föreslås träda i kraft 1 november 2019,
då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2011:11) om
hastighetsbegränsning på väg 73 i Stockholms län ska upphöra att
gälla.
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Trafikverket önskar svar senast den 13 september 2019.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på
Trafikverkets förslag som helhet och inte heller på den föreslagna
hastighetssänkningen från 110 km/tim till 100 km/tim på delsträcka
3 mellan trafikplats Jordbro och 200 m söder om trafikplats
Trångsund som löper genom Haninge kommun.
Underlag för beslut

- Trafikföreskrift förslag
- Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg
73, Stockholms län enligt förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning
- Kartbilaga-översiktskarta
- Karta-delsträcka 3
- Missiv
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkt godkänns och utgör
Haninge kommuns remissvar.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet samt hemställer om att lämna ett särskilt yttrande (bilaga),
vilket kommunstyrelsen medger.
Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkt godkänns och utgör
Haninge kommuns remissvar.
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Martina Mossberg, Sven Gustafsson, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) samt Christian Lindefjärd
(SD) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: Helene Olofsson, Berit Pettersson, Peter Jemtbring,
Helena Hartzell
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Dnr KS 2019/276

§ 169 Remiss - Handlingsprogram enligt lag om
skydd mot olyckor
Sammanfattning

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen anta
ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande
verksamhet om skydd mot olyckor som kan föranleda
räddningsinsats. Handlingsprogrammet ska revideras/uppdateras
minst en gång per mandatperiod. Direktionen för Södertörns
brandförsvarsförbund (Sbff) beslutar om handlingsprogrammet för
medlemskommunerna. Handlingsprogrammet är gemensamt för
förbundets tio medlemskommuner. Haninge kommun har i
samband med arbetet om nytt handlingsprogram getts möjlighet att
lämna synpunkter.
Handlingsprogrammet är avsett att ha en lång varaktighet och
beskriver därmed styrning och verksamhet övergripande. Fyra
övergripande inriktningar är centrala för arbetet framåt:
1. Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö
avseende brand och andra olyckor
2. Vi ska skapa förutsättningar för effektiva räddningsinsatser
3. Vi ska vara motståndskraftiga mot störningar
4. Vi ska främja en hållbar utveckling
Kommunstyrelseförvaltningen har i sin bedömning kommentarer
och synpunkter till de långsiktiga formuleringarna och hur de
kopplar mot kommunens eget strategiska riskhanteringsarbete. För
Sbff:s mer verksamhetsnära beskrivningar har förvaltningen inget
att erinra.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen anser att föreslaget program är väl
formulerat och lätt att uppfatta. Nytt är att programmet siktar mot
framtiden utan en bortre gräns men ska aktualitetsprövas minst en
gång per mandatperiod. Fortsättningsvis behöver
medlemskommuner ges möjlighet att synka den egna långsiktiga
planeringen för riskhanteringsarbetet med Sbff. Det har hittills skett
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genom samråd vid tidigare uppdaterade handlingsprogram.
Processen för tänkt aktualitetsprövning behöver därför förtydligas.
De fyra centrala och övergripande inriktningarna uppfattas som
realistiska och ligger i linje med kommunens egna ambitioner och
åtaganden. Samarbetet inom uppgiften med skydd mot olyckor och
annan förebyggande verksamhet mellan kommunen och Sbff är väl
utvecklad. Positivt är att Sbff i programmet lyfter vikten av att
fortsättningsvis medverka i de samverkansformer och forum som
kommunen har för det förebyggande arbetet inom trygghet och
säkerhet.
Det återupptagna arbetet med totalförsvarsplanering innebär för
Sbff precis som för kommunen en hel del nya uppgifter. De
åtgärder som beskrivs i inriktningen om motståndskraft behöver
därför ske i en ömsesidig dialog med kommunen.
Viljeinriktningen i programmet bedöms inte medföra några
merkostnader utöver medlemsavgiften.
Underlag för beslut

- Förslag till kommunalt handlingsprogram upprättat av Södertörns
brandförsvarsförbund
- Remissmissiv
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Föreslaget kommunalt handlingsprogram för skydd mot olyckor
godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens beslut

1. Föreslaget kommunalt handlingsprogram för skydd mot olyckor
godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet:
För kännedom: SBFF (se anvisningar i missiv).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

71 (86)

Sammanträdesdatum

2019-08-26

§ 170 Rekommendation: Regionala principer för
återvinningscentraler i Stockholms län
ÄRENDET UTGÅR
__________
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Dnr KS 2019/329

§ 171 Planbesked för fastigheten Dalarö 4:31
Sammanfattning

Planbesked söks i syfte att möjliggöra småhus genom avstyckning
av fastigheten Dalarö 4:31. Stadsbyggnadsförvaltningen anser det
olämpligt med planläggning för ytterligare en småhusenhet med
hänsyn till den branta terrängen och områdets karaktär.
Förvaltningens synpunkter

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

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2019-05-22
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen inte kommer att arbeta
fram en detaljplan för Dalarö 4:31 som medger avstyckning.
Kommunstyrelsens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

73 (86)

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Dnr KS 2019/330

§ 172 Planbesked för fastigheten Lännåker 4:3,
Dalarö
Sammanfattning

Sökanden anhåller om planbesked i syfte att möjliggöra
bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Lännåker 4:3.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer det olämpligt med
bostadsexploatering då aktuellt område är relativt oexploaterat och
berörs av flera skyddsvärda riksintressen.
Förvaltningens synpunkter

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

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2019-05-08
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen inte kommer att arbeta
fram en detaljplan för aktuell del av Lännåker 4:3.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag från
Moderaterna (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Moderaterna. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

1. Sökanden ges i besked att kommunen inte kommer att arbeta
fram en detaljplan för aktuell del av Lännåker 4:3.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokoll

74 (86)

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Reservationer

Martina Mossberg, Sven Gustafsson, Michael Fridebäck,
Alexandra Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:
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Dnr KS 2019/331

§ 173 Planbesked för del av fastigheten Söderby
Huvudgård 2:1, norr om Port 73
Sammanfattning

Sökanden anhåller om planbesked i syfte att möjliggöra
flerbostadshus inom del av kommunens fastighet Söderby
Huvudgård 2:1. Stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar att stora
delar av området är bullerstört och att det finns stora naturvärden
men bedömer att det kan vara möjligt med en mindre exploatering
och tillstyrker därför positivt planbesked.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning men anser det inte
prioriterat med planläggning av denna del av kommunens mark
bl.a. för att en mindre exploatering troligtvis har svårt att bära
kostnaden för behövliga infrastrukturåtgärder.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2019-06-25
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer att arbeta fram
en detaljplan för del av Söderby Huvudgård 2:1. En plan
bedöms vara klar 2026.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
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Kommunstyrelsens beslut

1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer att arbeta fram
en detaljplan för del av Söderby Huvudgård 2:1. En plan
bedöms vara klar 2026.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:
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Dnr KS 2019/332

§ 174 Planbesked för fastigheten Täckeråker 1:96
Sammanfattning

Sökanden anhåller om planbesked i syfte att möjliggöra
avstyckning från Täckeråker 1:96. Gällande detaljplan från 2002
medger inte avstyckning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att den
bedömning som gjorts i gällande detaljplan inte ska omprövas för
en enskild fastighet.
Förvaltningens synpunkter

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

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2019-05-22.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen inte kommer att arbeta
fram en detaljplan för Täckeråker 1:96.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Sökanden ges i besked att kommunen inte kommer att arbeta
fram en detaljplan för Täckeråker 1:96.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
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Dnr KS 2019/333

§ 175 Planbesked för fastigheterna Vreta 1:9 och
Välsta 2:22
Sammanfattning

Sökanden anhåller om planbesked i syfte att möjliggöra
småhustomter inom fastigheterna Vreta 1:9 och Välsta 2:22.
Fastigheterna är belägna vid Tungelstavägen ca 1 km från Krigslida
station. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att småhusförtätning är
lämplig och stämmer med kommunens översiktsplan. En
förutsättning är att åtgärder sker så att trafikbelastningen på
Tungelstavägen minskar.
Förvaltningens synpunkter

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

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2019-05-22
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer att arbeta fram
en detaljplan för Vreta 1:9 och Välsta 2:22 som medger
småhus. En detaljplan bedöms vara klar 2025.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
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Kommunstyrelsens beslut

1. Sökanden ges i besked att kommunen kommer att arbeta fram
en detaljplan för Vreta 1:9 och Välsta 2:22 som medger
småhus. En detaljplan bedöms vara klar 2025.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:
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Dnr KS 2019/334

§ 176 Planbesked för fastigheten Ekeby 9:1
Sammanfattning

Sökanden anhåller om planbesked i syfte att möjliggöra
avstyckning av en villatomt från Ekeby 9:1.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer planläggning olämplig då
fastigheten är belägen 2,5 km från pendeltågstation och utpekad
som övrig grönstruktur i översiktsplanen.
Förvaltningens synpunkter

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

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2019-05-22.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sökanden ges i besked att kommunen inte kommer att arbeta
fram en detaljplan för Ekeby 9:1.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) bifall till eget förslag (bilaga) från Moderaterna.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Moderaterna med instämmande av Sverigedemokraterna.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

1. Sökanden ges i besked att kommunen inte kommer att arbeta
fram en detaljplan för Ekeby 9:1.
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Reservationer

Martina Mossberg, Sven Gustavsson, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:
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Dnr KS 2019/5

§ 177 Nominering av borgerliga vigselförrättare
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare efter nominering från
kommunen.
Följande nomineringar har inkommit till kansliet från
Socialdemokraterna.
Annelie Johansson Borg
Christina Andersson
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Annelie Johansson Borg föreslås som borgerlig vigselförrättare.
2. Christina Andersson föreslås som borgerlig vigselförrättare.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens beslut

1. Annelie Johansson Borg föreslås som borgerlig vigselförrättare.
2. Christina Andersson föreslås som borgerlig vigselförrättare.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Länsstyrelsen i Stockholms län (meddelas även de
valdas kontaktuppgifter), de valda, förtroendemannaregistret
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Dnr KS 2019/5

§ 178 Val av borgerlig begravningsförrättare
Följande nominering har inkommit till kansliet från
Socialdemokraterna
Christina Andersson
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Christina Andersson utses till borgerlig begravningsförrättare
till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens beslut

1. Christina Andersson utses till borgerlig begravningsförrättare
till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: den valda, förtroendemannaregistret, receptionen
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§ 179 Meddelanden
Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren.
SKL:s cirkulär 19:24 Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod
SKL:s cirkulär 19:25 Behörighetsreglering för den sociala barnoch ungdomsvården
SKL:s cirkulär 19:27 Kammarrättens dom 7173-18 om
sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under lov
SKL:s cirkulär 19:28 Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
SKL:s cirkulär 19:31 Regelverk och ränta för RIPS
SKL:s cirkulär 19:32 Överenskommelse om Krislägesavtal
Meddelande från SKL:s styrelse - Förbundsavgift år 2020 till
Sveriges kommuner och landsting
Södertörns överförmyndarnämnd, delårsrapport 1/2019
SMOHF protokoll 2019-06-12
SBFF protokoll direktionens sammanträde 2019-06-05
SBFF protokoll direktionens sammanträde 2019-07-02
AB Vårljus protokoll årsstämma 2019-05-08
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
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Dnr KS 2019/3

§ 180 Delegationsbeslut 2019
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-02-19, § 29, ska
delegationsbeslut redovisas till styrelsen.
Kommundirektören redovisar delegationsbeslut enligt bilaga.
Mark- och exploateringschefen redovisar delegationsbeslut enligt
bilaga.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
__________
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