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181 Val av justerare
Förslag till beslut

1. ………… väljs till justerare.
__________
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182 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.
__________
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183 Nya medborgarförslag
När ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige
för beslut ska förslagsställaren erbjudas möjlighet att presentera sitt
medborgarförslag för kommunstyrelsen inför vidare beredning.
Nedan presenteras medborgarförslag som har överlämnats från
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
KS 2019/371
Medborgarförslag: Sätt upp vägskyltar med information om
Haninges lokala radiostation Radio Haninge 98,5 MHz vid
kommungränserna
KS 2019/379
Medborgarförslag: Busstrafiken mellan Vendelsö och
Gullmarsplan
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslagen lämnas till kommunstyrelseförvaltningen
för beredning.
__________
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Dnr KS 2016/252

184 Svar på medborgarförslag: Haninge kommun
bör ta över och driva Berga
Naturbruksgymnasium
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att Haninge
kommun tar över driften av Berga naturbruksgymnasium.
Förvaltningens synpunkter

Region Stockholm äger och driver Berga naturbruksgymnasium.
Haninge kommun fick 2016, genom tjänstemän på regionen,
förfrågan om intresse av att eventuellt köpa fastigheten och överta
driften av naturbruksgymnasiet. Av underlag som presenterades
framgick att verksamheten bedrevs med underskott, 2014 -6,7 mnkr
och 2015 -15,8 mnkr. Fastigheten var vid detta tillfälle värderad till
56 mnkr och hade ett bokfört värde om 45 mnkr. Vidare har
byggnaderna behov av upprustning. Olika scenarier prövades, som
ökat elevunderlag och inköp av fastigheten till lägre kostnad, men
sammantaget bedömdes inget av alternativen ekonomiskt hållbart.
2019 inkom en ansökan från Region Stockholm om att planlägga
del av fastigheterna Berga 7:8 och Stav 1:24 i syfte att möjliggöra
uppförande av flerbostadshus längs en ny dragning av Stavsvägen.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-29 § 91 att inte arbeta fram
en detaljplan då det bedömdes att ansökan inte är förenlig med
kommunens översiktsplan eller Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen (RUFS).
Mot bakgrund av ovanstående föreslås medborgarförslaget avslås.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
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__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Förslagsställare
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Dnr KS 2019/433

185 Kommunstyrelsens delårsrapport 2, 2019
Sammanfattning

Delårsuppföljningen avser årets första åtta månader och omfattar
fullmäktiges mål och uppdrag, ekonomiskt utfall med
helårsprognos, kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro och
intern kontroll.
Det ackumulerade utfallet för driften, perioden januari- augusti, är
133,0 mnkr. Detta är 13,3 mnkr (9,9 procent) lägre än den
ackumulerade budgeten som är 146,3 mnkr. Prognosen för
kommunstyrelsen är att resultatet för helåret blir noll.
Det sammanlagda utfallet på investeringarna till och med augusti
2019 innebär att 21,9 procent av investeringsbudget har förbrukats.
Den största enskilda investeringen är renoveringen av Ornö skola.
I måluppföljningen o delårsrapporten har tre indikatorer ett utfall
per den 31 augusti. Inget av målen kan bedömas.
Kommunstyrelseförvaltningen har 19 uppdrag som beslutats av
kommunfullmäktige i mål och budget. Några av uppdragen sker i
samarbete med andra förvaltningar. Status på arbetet är att tre av
uppdragen kan färdigrapporteras i och med delårsrapporten. Ett
uppdrag har inte påbörjats ännu. Resterande 15 uppdrag pågår
varav flera bedöms kunna göras färdiga under 2019.
Sjukfrånvaron i juli var 3,9 procent. Den korta sjukfrånvaron har
gått ned något och den långa ökat något. Prognos för helåret är att
kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro kommer att landa på
ungefär 4,25 procent. Det skulle innebära en ökning på ca 0,45
procent i förhållande till år 2018.
Arbeten med åtgärderna utifrån den politiska plattformen sker. I
delårsrapporten ges en kort sammanfattning av arbetet.
Underlag för beslut

- Kommunstyrelsen delårsrapport 2, 2019 ink bilaga
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Rapporten godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/434

186 Kommunens delårsrapport 2, 2019
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Haninge fortsätter att växa. Under juli passerades 91 000 invånare
och den 31 juli var vi 91 082 invånare, vilket är 1 093 fler än vid
årsskiftet och nästa 2 000 fler än för ett år sedan.
Budgeterat resultat per augusti 2019 efter budgetjusteringar och
rättelse av resultatöverföringsärendet är 98,2 mnkr. Det bokförda
resultatet för perioden till och med augusti är 65,9 mnkr, vilket är
37,4 mnkr sämre än periodiserad budget för motsvarande period
(103,3 mnkr).
Per augusti prognosticerar gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ett underskott på 6,3 mnkr, vilket är 2,3
mnkr sämre än föregående prognos. Kultur- och
demokratinämnden prognosticerar ett överskott på 1,0 mnkr, vilket
är 0,5 mnkr bättre än förra prognosen. Socialnämnden har en
oförändrad prognos om 1,2 mnkr i överskott.
Stadsbyggnadsnämnden har per augusti lagt prognos om underskott
för helåret på 2,1 mnkr, vilket är försämrat med 1,1 mnkr sedan
juli. Valnämndens prognos är ett underskott för året på 0,7 mnkr.
Övriga nämnder och kommunstyrelsen prognosticerar nollresultat.
Årsprognos för kommunen som helhet 2019 är ett resultat på 19,0
mnkr, vilket är 79,2 mnkr lägre än budgeterat resultat. Prognosen
motsvarar 0,4 procent av budgeterade skatter och generella
statsbidrag (4 896 mnkr).
Investeringarna till och med andra tertialen uppgår till totalt 156,1
mnkr, varav 60,1 mnkr avser VA-investeringar. Utfallet motsvarar
cirka 26 procent av årsbudget. Prognosen för året är att 398,0 mnkr
av årets investeringsbudget kommer att förbrukas, vilket motsvarar
cirka 65 procent av årsbudget.
Verksamheterna har arbetat mot fullmäktiges mål. Måluppfyllelse
kan vid delårsrapporten inte bedömas, utan det kommer att göras i
årsredovisningen. Av fullmäktiges 52 uppdrag som getts i Mål och
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budget 2019 eller tidigare, pågår arbete med 40. Ett uppdrag är
försenat, ett är ännu inte påbörjat. 10 uppdrag färdigrapporteras i
delårsrapporten.
Förvaltningens synpunkter

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. I de uppföljningar
som gjort under året så har förvaltningen tagit hänsyn till detta och
gjort justeringar men formellt så har grund- och förskolenämnden
fått överskottet från 2017 två gånger.
För att rätta till felet formellt föreslår kommunstyrelseförvaltningen
därför att minska grund- och förskolenämndens budget 2019 med 8
122 tkr till totalt 1 910 786 tkr. Det innebär att kommunens
budgeterade resultat efter resultatöverföring blir 98 209 tkr (90 076
tkr).r denna rubrik ska handläggares och utredares egna
bedömningar och reflektioner finnas.
Underlag för beslut

- Kommunens delårsrapport 2, 2019
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppföljningen godkänns.
2. Grund- och förskolenämndens budget sänks med 8 122 tkr till
totalt 1 910 786 tkr samt att det budgeterade resultatet höjs till
98 209 tkr.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet: Ekon0miavdelningen
För kännedom: Samtliga nämnder
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Dnr KS 2019/408

187 Förslag till sammanträdesplan för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har att fastställa sammanträdestider för
kommunstyrelsen och föreslå sammanträdestider för
kommunfullmäktige för 2020.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för 2020. Antalet sammanträden föreslås vara
oförändrat för kommunstyrelsen, men kommunfullmäktige föreslås
sammanträda en gång mindre per termin. Hänsyn har tagits till
skolornas sport-, påsk- och höstlov samt till terminsstart och -slut.
De föreslagna tiderna har arbetats in i den föreslagna tidplanen för
mål- och budgetarbetet m m, som behandlas i ett separat ärende.
Underlag för beslut

- Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2020
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreslagen sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2020
fastställs.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Föreslagen sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2020
fastställs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Samtliga nämnder, kommunikationsenheten,
Haninge Bostäder, Tornberget, Ernst & Young, Södertörns miljöoch hälsoskyddsförbund, Södertörns brandförsvarsförbund
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Dnr KS 2019/409

188 Tidplan bokslut 2019, budgetuppföljning 2020
samt mål och budget 2021
Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tidplan
för arbetet med bokslutet 2019, budgetuppföljningen 2020 samt
Mål och budget 2021.
Tidplanen för bokslut 2019, uppföljningarna 2020 samt Mål och
budget 2021 är anpassat till kommunstyrelsens förändrade
sammanträdesplan men följer i princip samma upplägg som
föregående år.
Underlag för beslut

- Tidplan för bokslut och årsredovisning 2019
- Tidplan uppföljning av budget 2020
- Tidplan för mål- och budgetarbetet 2021
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Tidplan för arbetet med bokslut 2019, budgetuppföljningar
2020 samt Mål och budget 2021 fastställs i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Samtliga nämnder, Tornberget, Haninge Bostäder
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Dnr KS 2019/347

189 Revidering av bidragsreglemente för
pensionärsverksamhet, för antagande
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Äldrenämnden har, 2019-06-19, § 100, beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige att besluta om att anta reviderat
bidragsreglemente för pensionärsverksamhet samt att det skall gälla
från och med den 1 december 2019.
Förslag till reviderat bidragsreglemente föranleds i huvudsak av att
äldrenämnden ser ett behov av att införa två nya bidragsformer i
reglementet; Bidrag för föreningsdriven öppen
träffpunktsverksamhet och Föreningsbidrag till äldre.
Vidare föreslås att ansökan om Övrigt bidrag görs vid ett tillfälle
istället för två tillfällen om året. Revideringen innehåller också ett
förtydligande om att det för samtliga bidragsformer gäller att
bidrag endast beviljas förening som inte bedriver religiös eller
partipolitisk verksamhet.
Härutöver föreslås möjlighet till en mer nyanserad bedömning av
frågan om grundbidrag ska avslås för förening som erhållit bidrag
från annan nämnd eller förvaltning i Haninge kommun. I dag
beviljas inte grundbidrag i dessa fall. Men det finns situationer som
bör kunna berättiga ett bidrag från annan förvaltning utan att
föreningen ska behöva gå miste om grundbidraget.
Ändringar och tillägg har markerats med röd text samt
rödmarkerade överstrykningar.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.
Underlag för beslut

- Protokoll äldrenämnden 2019-06-19, § 100
- Bidragsreglemente för pensionärsverksamhet med ändringar
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- Tjänsteutlåtande från äldreförvaltningen – Revidering av
bidragsreglemente för pensionärsverksamhet
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Bidragsreglemente för pensionärsverksamhet med föreslagna
ändringar antas.
2. Bidragsreglemente för pensionärsverksamhet med föreslagna
ändringar gäller från och med 2019-12-01.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Äldrenämnden
För kännedom:
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Dnr KS 2019/109

190 Förteckning över medborgarförslag som inte
har slutbehandlats
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska
medborgarförslag som inte har slutbehandlats redovisas två gånger
årligen. Redovisningen ska ske på fullmäktiges sammanträde i april
och oktober. För närvarande finns 46 medborgarförslag som inte
har slutbehandlats.
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör ett medborgarförslag
handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att
förslaget väcktes i fullmäktige. Av de medborgarförslag som inte
har slutbehandlats är det två stycken som inkom för mer än ett år
sedan.
Underlag för beslut

- Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förteckningen över medborgarförslag som inte har
slutbehandlats läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2019/108

191 Förteckning över motioner som inte har
slutbehandlats
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Enligt 33 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner som
inte har slutbehandlats redovisas två gånger årligen. Redovisningen
ska ske på fullmäktiges sammanträde i april och oktober.
För närvarande finns 29 motioner som inte har slutbehandlats. Nio
av dessa förväntas behandlas på fullmäktiges sammanträde 9
september 2019.
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väcktes.
Av de motioner som inte har slutbehandlats är det fyra stycken som
väcktes för mer än ett år sedan.
Underlag för beslut

- Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs
till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2019/177

192 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om
bättre integration genom tryggare boende
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) har lämnat in en motion till fullmäktige om
bättre integration genom tryggare boende. Motionären föreslår att
standardtiden för ett korttidskontrakt för nyanlända som anvisats
till Haninge sätts till fyra år samt att det ska vara möjligt att
förlänga kontrakten efter individuell prövning där extra hänsyn ska
tas till om det finns barn med i bilden.
Motionen har remitterats till socialnämnden. Nämnden yttrade sig
över motionen vid sammanträdet 2019-05-21 § 82 och har
föreslagit att motionen ska anses vara besvarad.
Förvaltningens synpunkter

I socialnämndens beredning av ärendet framgår hur
socialförvaltningen tolkar och tillämpar reglerna i lag (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, den så
kallade bosättningslagen. Kommunstyrelseförvaltningen har inget
ytterligare att anföra i ärendet. Motionen föreslås avslås.
Underlag för beslut

- Motion
- Protokollsutdrag socialnämnden 2019-05-21 § 82
- Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2019-04-09
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

22 (41)

Sammanträdesdatum

2019-09-23

För kännedom: Socialförvaltningen, motionären

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

23 (41)

Sammanträdesdatum

2019-09-23

Dnr KS 2019/239

193 Svar på motion från Alexandra Anstrell (M) om
ökad folkhälsa och bättre kunskapsresultat
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Alexandra Anstrell (M) föreslår i en motion om ökad folkhälsa och
bättre kunskapsresultat att kommunfullmäktige beslutar att:
1. uppdra åt grund- och förskolenämnden att se över möjligheterna
för att samtliga kommunala förskolor ska ha minst en uteavdelning.
2. uppdra åt grund- och förskolenämnden att se över möjligheterna
för att samtliga kommunala skolor och förskolor i Haninge ska
arbeta med ökad rörelse samt att införa en ytterligare timme mer
fysisk aktivitet per vecka.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden som i sitt
yttrande 2019-06-12, § 93, beskriver hur nämnden aktivt arbetar
kring planering av uteavdelningar, utevistelse och ökad rörelse.
Alla grundskolor har till exempel sedan 2016 en plan för utökad
rörelse och ett pågående uppdrag att revidera denna plan.
Timplanen i idrott och hälsa för årskurs 6 – 9 har också nyligen
utökats.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av grund- och
förskolenämndens yttrande och föreslår att motionen anses
besvarad i sin helhet.
Underlag för beslut

- Motionen
- Grund- och förskolenämndens yttrande 2019-06-12, § 93
Kommunalrådsberedningen

Då det framgår av underlaget till svar att det redan arbetas med
dessa frågor och att det helt och hållet ligger i linje med den
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politiska plattform som mittensamarbetet har kommit överens om
anser kommunalrådsberedningen att motionen kan bifallas.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen bifalles.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, grund- och förskolenämnden
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Dnr KS 2019/240

194 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
angående uttalande om återvändande ISterrorister samt uppdrag till nämnder och
styrelser med anledning av detta
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) har inkommit med en motion som yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att uttala följande: ”Den som
deltagit i eller understött terrorism t.ex. återvändande IS-terrorister
är inte välkomna till Haninge kommun. Sådana personer har genom
sitt agerande vänt sig emot vårt fria samhälle och därmed också
förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer
de inte att erhålla stöd av kommunen i någon form. Kommunen
kommer inte utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad,
vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.
Haninge kommun prioriteringar genom detta ställningstagande våra
kommuninvånares trygghet och säkert samtidigt som vi tar
ställning för alla de som blivit terrorismens offer.” Motionären
yrkar vidare att samtliga nämnder och styrelser som berörs av ovan
citerade uttalande uppdras att utarbeta direktiv som förhindrar att
Haninge kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i
anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat tillåtervändande
IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.
Förvaltningens synpunkter

I motionen föreslås att Haninge kommun ska uttala att personer ska
nekas exempelvis ekonomiskt bistånd, bostad, vuxenutbildning
eller annan samhällelig service om denne har deltagit i eller
understött terrorism. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är
att detta inte har stöd i gällande lagstiftning. Exempelvis framgår i
socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 1 §: ” Den som inte själv kan
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.”
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Säkerhetspolisen har identifierat ett 40-tal svenska kommuner som
har eller eventuellt kan komma att ta emot återvändande barn och
vuxna från områden som tidigare har kontrollerats av Islamiska
staten. Haninge kommun är inte en av dessa kommuner.
Underlag för beslut

- Motionen
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2019/159

195 Svar på motion från Lage Ölund (-) avseende
underhåll samt äldreanpassning av befintligt
utegym på Muskö
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Lage Ölund (-) har inkommit med en motion som yrkar Haninge
kommun skyndsamt och i samarbete med Muskö
pensionärsförening och Muskö idrottsförening verkar för att
uppgradera och äldreanpassa befintligt utegym på Muskö.
Motionen har remitterats till idrotts- och fritidsnämnden samt till
äldrenämnden. Motionen hanterades på äldrenämnden 2019-05-29
§ 94 som ansåg att detta inte omfattas av nämndens ansvarsområde
och sände den till kultur- och fritidsförvaltningen. Vid idrotts- och
fritidsnämndens behandling av ärendet, 2019-05-22 § 59,
konstaterades att kultur- och fritidsförvaltningen ser ett behov av
att bygga fler ytor för spontanidrott på nya ställen i kommunen och
i dagsläget inte prioriterar en anpassning av utegymmet på Muskö
för seniorer.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas svar och
konstaterar utöver vad som anges i idrott- och fritidsnämndens
yttrande att utegymmet på Muskö har anlagts av Muskö IF.
Kommunen har alltså inte ansvar för skötsel av utegymmet på
Muskö och motionen föreslås därför avslås.
Underlag för beslut

- Motion
- Protokollsutdrag idrotts- och fritidsnämnden 2019-05-29 § 94
- Protokollsutdrag äldrenämnden 2019-05-22 § 59
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
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1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Idrotts- och fritidsnämnden, äldrenämnden,
motionären
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Dnr KS 2019/158

196 Svar på motion från Lage Ölund (-) avseende
uppförande av aktivitetshus på Muskö
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Lage Ölund (-) har lämnat en motion avseende uppförande av
aktivitetshus på Muskö. I motionen yrkas att:
- Haninge kommun uppför ett aktivitetshus för framtidens kulturoch fritidsaktiviteter
- Aktivitetshuset dimensioneras för minst 150 personer, utrustat
med samlingssal, restaurangkök, speciellt utrymmen för primär
hälsovård, utrymmen för barn och ungdomar, träffpunkt för äldre
samt utrymme för Haninge kommuns hemtjänst
- Haninge kommun i samverkan med skola och närliggande
hälsocentraler i Haninge/Nynäshamn ges förutsättningar att skapa
och bedriva primärvård samt doktor via VTC
- Förutsättningar för utbildning, IT-stöd med projektorer samt
utrustning för IT-förbindelse mot internet för att nå bl.a. Haninge
kommuns webbtjänster
- Haninge kommun verkar för att skyndsamt starta projektering
samt byggandet av ett aktivitetshus på Muskö i samråd med
förslagsvis Föreningen Muskö hembygdsgård eller i egen regi av
Haninge kommun på dess mark mellan skolan och parkeringen
Motionen har remitterats till kultur- och demokratinämnden
(2019-05-21 § 54), idrotts- och fritidsnämnden (2019-05-22 § 60)
samt till grund- och förskolenämnden (2019-05-22 § 75).
Grund- och förskolenämndens ansvarsområde på Muskö omfattar
förskola och grundskola. Av remissvaret framgår att kapaciteten för
dessa verksamheter bedöms vara tillräckliga och att en översyn kan
aktualiseras i samband med kommande renoveringsbehov av
fastigheten.
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Av kultur- och demokratinämndens samt av idrotts- och
fritidsnämndens behandling av ärendet framgår att kultur- och
fritidsförvaltningen under 2019 kommer att kartlägga
samlingslokaler, vilket ska utgöra underlag för prioritering i
framtida investeringar. Förvaltningen vill avvakta detta arbete för
att fastställa Muskös prioriteringsordning.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av remissinstansernas
behandling av ärendet och har inget ytterligare att tillföra.
Motionen föreslås avslås.
Underlag för beslut

- Motion
- Protokollsutdrag kultur- och demokratinämnden 2019-05-21 § 54
- Protokollsutdrag idrotts- och fritidsnämnden 2019-05-22 § 60
- Protokollsutdrag grund- och förskolenämnden 2019-05-22 § 75
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Kultur- och fritidsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen, motionären

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

31 (41)

Sammanträdesdatum

2019-09-23

Dnr KS 2019/157

197 Svar på motion från Lage Ölund (-) avseende
uppförande av multiarena (spontanyta) på
Muskö
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Lage Ölund (-) har inkommit med en motion som yrkar att Haninge
kommun skyndsamt startar projektering samt byggande av en
multiarena (spontanyta) på Muskö där befintlig ishockeyrink ersätts
vilken är belägen på Haninge kommuns mark.
Idrotts- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen vid sitt
sammanträde 2019-05-22 § 61. Av remissvaret framgår kultur- och
fritidsförvaltningens arbete avseende spontanidrottsytor. En
multiarena på Muskö anses dock inte vara en prioriterad satsning i
det fortsatta arbetet med spontanidrottsytor i kommunen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av idrotts- och
fritidsnämndens behandling av ärendet och har inget ytterligare att
tillföra. Motionen föreslås avslås.
Underlag för beslut

- Motion
- Protokollsutdrag idrotts- och fritidsnämnden 2019-05-22 § 61
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Kultur- och fritidsförvaltningen, motionären
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Dnr KS 2019/340

198 Remiss: Reviderad klimat- och energistrategi
2020-2045 för Stockholms län
Sammanfattning

Haninge kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på
Klimat- och energistrategi 2020-2045 för Stockholms län.
Remisstidens längd är fyra månader. Synpunkter ska lämnas till
Länsstyrelsen Stockholms län senast den 15 oktober 2019.
Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt
perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet kring
energiomställning och minskad klimatpåverkan. Inom ramen för
uppdraget ska länsstyrelserna, i dialog med andra aktörer, ta fram
nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier.
Länsstyrelsens förslag till klimat- och energistrategi utgår ifrån
Sveriges nationella klimat- och energimål. Syftet med strategin är
att peka ut en riktning för det gemensamma arbetet i länet snarare
än att precisera specifika mål eller åtgärder. Strategin ska betraktas
som ett paraply för länets klimatarbete där kärnan i förslaget är
ökad samverkan. Fyra områden där utsläppen främst behöver
minska lyfts fram. Dessa är transporter och resande,
energiförsörjning, samhällsplanering och bebyggelse samt
konsumtion. För varje område ges en beskrivning av nuläge och
trend samt strategiska utmaningar. I rapporten ges även en
beskrivning av länets aktörer och deras uppdrag inom
klimatarbetet, samt en beskrivning av regionala, nationella och
internationella klimatmål och regelverk. I strategins konstateras att
Stockholms län har stor potential för att ställa om och att bli först
med att nå noll-utsläpp i landet.
Strategin innehåller ett förslag om att bilda ”Klimatsamverkan
Stockholm” som ett forum för strategiska frågor om vägval, samt
för att skapa samsyn, främja kunskapsutbyte och öka takten i
åtgärdsarbetet. Forumet ska även verka för en gemensam
opinionsbildning kring klimatfrågan så att länet talar med en
gemensam röst. Klimatsamverkan Stockholm ska ta initiativ till
förändringar som leder till minskade utsläpp utifrån strategins
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utpekade åtgärdsområden samt ta fram gemensamma
överenskommelser om åtgärder. Klimatsamverkan Stockholm
föreslås ledas gemensamt av Länsstyrelsen, Region Stockholm,
kommunförbundet StorSthlm samt Trafikverket Region Stockholm.
Klimatsamverkan Stockholm föreslås vara kopplad till den
regionala miljö- och samhällsbyggnadsdialogen och dess råd, samt
ha en nära kontakt med länets kommuner och med befintliga
nätverk. En gemensam årlig uppföljning med fokus på transporter
och energiförsörjning föreslås även. Uppföljningen ska redovisa
vad aktörerna åstadkommit och vad som kvarstår för att målen ska
kunna nås.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen anser att en regional klimat- och
energistrategi med en tydlig inriktning för det gemensamma arbetet
och med en tydlig målbild kan utgöra en viktig drivkraft för länets
klimat- och energiarbetet. De områden som länsstyrelsen pekar ut
som särskilt viktiga för länet att arbeta med är strategisk väl valda
och ligger även i linje med fokusområdena i Haninge kommuns
klimat- och miljöpolitiska program. Förvaltningen delar även
slutsatsen att samverkan är central, men att man bör hitta former för
en bred medverkan av länets kommuner i det samverkansforum
som föreslås. Förvaltningen anser däremot att målbilden i klimatoch energistrategin är otydlig och att oklarheter i hur olika
regionala styrdokument ska förhålla sig till varandra innebär en
otydlighet i den regionala styrningen. Förvaltningen utvecklar
dessa synpunkter nedan.
Förvaltningen anser att strategin bör innehålla tydliga regionala mål
för klimat- och energiarbetet. Riksdagen har antagit mål för den
svenska klimatpolitiken med ett långsiktigt utsläppsmål till 2045,
etappmål för 2020, 2030 och 2040, samt ett etappmål för
transportsektorn till 2030 (prop. 2016/17:146). I den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, beslutades
mål om att regionen ska vara utan klimatpåverkande utsläpp år
2050. Flera delmål rör även direkt eller indirekt klimatpåverkande
utsläpp, men de nationella klimatmålen är inte beslutade som
regionala mål i RUFS. Förvaltningen föreslår därför att det
nationella långsiktiga utsläppsmålet, etappmålen för 2030 och 2040
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samt etappmålet för transportsektorn antas som regionala mål för
Stockholms län. Några kommuner, däribland Haninge kommun,
har antagit de nationella klimatmålen som mål för kommunen. Att
tydliggöra att de nationella målen även gäller som regionala mål för
Stockholms län skulle innebära en tydlig styrning av inriktningen
och takten i åtgärdsarbetet för länets aktörer.
Samarbete lyfts i strategin fram som en avgörande framgångsfaktor
för ett kraftfullt och effektivt klimatarbete. Förvaltningen delar
denna slutsats och är positiv till att stärka samverkan i länet kring
strategiska frågor med ett systemperspektiv som utgångspunkt. Det
nya forum som föreslås, Klimatsamverkan Stockholm, bör ges ett
tydligt mandat att förstärka den strategiska samverkan inom länet.
Fokus för forumet bör vara att identifiera och sjösätta strategiska
projekt som ger ett mervärde till kommunernas eget klimat- och
energiarbete. För att samverkan ska resultera i ett effektivt och
konkret genomförande är det viktigt att hitta former för en bred
förankring och medverkan från länets kommuner, samt från länets
större aktörer. Forumet bör även knytas till befintliga processer och
mellankommunala nätverk för att ta tillvara kunskap från pågående
samverkansprojekt och undvika dubbelarbete.
En gemensam regelbunden uppföljning och utvärdering i länet,
huvudsakligen kring transporter och energiförsörjning, föreslås
även. Förvaltningen anser att viss uppföljning är motiverat för att
kunna följa regionala mål. Uppföljningen bör däremot så långt som
möjligt bygga på redan befintlig uppföljning och rutiner och koppla
till befintliga processer för att minimera dubbelrapportering och
ökad administrativ börda för kommunerna. Positivt är att
uppföljningen möjliggör spridning av goda exempel.
Det är otydligt hur länsstyrelsens klimat- och energistrategi och den
klimatfärdplanen för 2050 för Stockholmsregionen som antagits av
regionfullmäktige är tänkta att förhålla sig till varandra.
Klimatfärdplanens syfte är att utgöra en ”vägledande strategi för att
minska de direkta växthusgasutsläppen i Stockholmsregionen”.
Klimat- och energistrategins syfte är att ” peka ut en riktning för
det gemensamma arbetet i länet”. De strategiska utmaningar som
lyft fram i rapporterna är till viss del likartade, men inte fullt ut.
Klimatfärdplanen lyfter fram en rad prioriteringar för det regionala
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arbetet som att vara pådrivande i det internationella och nationella
klimatarbetet, stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft,
åtgärder inom transport- och bebyggelsesektorn, att formalisera och
förstärka den regionala samverkan, samt att satsa på
systemeffektiva åtgärder. Av dessa områden nämns endast
transporter och bebyggelse, samt behovet av ökad regional
samverkan i förslaget till klimat- och energistrategin. I strategin
nämns även energiförsörjning och konsumtion. Det framgår inte i
klimat- och energistrategin varför länsstyrelsen valt att lyfta fram
delvis andra prioriteringar än de i regionens klimatfärdplan.
Oklarheterna i hur dokumenten är tänkta att förhålla sig till
varandra ger en otydlighet i den regionala styrningen. Vilket
dokument ska man utgå ifrån? Ska man skapa olika
samverkansgrupper för de olika processerna? Eller är tanken att
klimat- och energistrategin ska utgöra en konkretisering av
klimatfärdplanen? Tydligare hänvisningar behövs i klimat- och
energistrategin där man tar avstamp i redan beslutade styrdokument
och tydligt beskriver hur klimat- och energistrategin förhåller sig
till och kompletterar dessa.
Underlag för beslut

- Missiv, Länsstyrelsen i Stockholms län 2019-06-19, Remiss:
Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms
län
- Rapport, Länsstyrelsen i Stockholms län 2019-06-19, Klimat- och
energistrategi för Stockholms län 2020–2045, REMISSVERSION
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande ska utgöra Haninge
kommuns remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
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För kännedom: Länsstyrelsen Stockholms län, Berit Pettersson,
Petronella Troselius
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Dnr KS 2019/163

199 Rekommendation: Regionala principer för
återvinningscentraler i Stockholms län
Sammanfattning

Storsthlm har i 2018 års verksamhetsplan haft i uppdrag att ta fram
förslag på regionala principer för kommunens återvinningscentraler
(ÅVC) i Stockholms län och har nu tagit fram en rekommendation
till medlemskommunerna. Kommunerna ska meddela Storsthlm
sina ställningstaganden senast den 31 augusti 2019.
De föreslagna principerna innebär att:
1) Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja
återvinningscentraler (ÅVC) oberoende av kommungränser. Fri
rörlighet ska råda.
2) Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga
organen, så att kostnader för privatpersoners besök på
återvinningscentraler belastar avfallskollektiven på ett rättvisande
sätt.
3) ÅVC- organen bör, med bibehållen identitet i sina respektive
varumärken, sträva efter att på sikt utforma informationsskyltar,
benämningar m.m. på ett enhetligt sätt.
Ärendet har remitterats till Stadsbyggnadsnämnden som i sitt
yttrande 2019-06-13, § 125, ställer sig bakom regionala principer
för återvinningscentraler i Stockholms län om praktiska lösningar
kan hittas och att verka för att en gemensam systemlösning som
möjliggör fri rörlighet för Haninges invånare tas fram.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av rekommendationen
och stadsbyggnadsnämndens yttrande och instämmer i att det är en
god idé att verka för en gemensam systemlösning som möjliggör fri
rörlighet för medborgarna. Fri rörlighet anses vara effektivt ur
klimat- och miljösynpunkt då fri rörlighet ger kortare resor och
därmed lägre utsläpp. Risken minskar också för att avfall dumpas
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på olämpliga platser. Invånarnas bekvämlighet är givetvis också en
viktig aspekt.
Efter beslut i stadsbyggnadsnämnden har fortsatt dialog mellan
Haninge och SRV skett där tolkningen är att det fortfarande finns
ett antal osäkerhetsfaktorer som bör belysas. SRV har 2019-08-30
tagit fram ett yttrande med syfte att ge underlag till
ägarkommunerna inför beslut om ställningstagande om
rekommendationen. SRV betonar att en tydlig och transparent
beräkningsmodell krävs för att kunna göra ett väl grundat
ställningstagande till genomförandet av principerna och att
riskbedömning av förslagets olika delar saknas. Ett antal
arbetsgrupper ska enligt tidplanen för förslaget presentera en
samverkansöverenskommelse under våren 2020.
SRV rekommenderar att ägarkommunerna i sitt svar till Storsthlm
inte ställer sig bakom de regionala principerna för
återvinningscentraler i Stockholms län i dess nuvarande form, men
istället efterfrågar ett väl underbyggt underlag och avvaktar ett
grundligt genomarbetat förslag till samverkansöverenskommelse.
Mot bakgrund av de dialoger som förts och SRVs yttrande föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att Haninge kommun inte ställer sig
bakom rekommendationen.
Underlag för beslut

- Storsthlm rekommendation regionala principer för
återvinningscentraler i Stockholms län 2019-02-21
- Stadsbyggnadsnämndens yttrande 2019-06-13, § 125
- SRV:s yttrande 2019-08-30
Kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen föreslår att Haninge kommun ställer
sig bakom de föreslagna regionala principerna för
återvinningscentraler i Stockholms län. Det kan finnas många
vinster, inte minst ur ett miljöperspektiv, med idén om att verka för
en gemensam systemlösning som kan underlättar för invånarna i
Stockholms län att få möjlighet att nyttja återvinningscentralerna i
hela regionen på ett enklare sätt.
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Dock förutsätter en slutlig samverkansöverenskommelse att den
stora utmaningen om ett hållbart ekonomiskt ersättningssystem och
olika lokala behov av inpasseringssystem löses på ett
tillfredställande sätt.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Storsthlms rekommendation om regionala principer för
återvinningscentraler i Stockholms län antas inte.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Storsthlm (se remissmissiv för instruktioner)
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200 Meddelanden
Sammanfattning

Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren.
SKL:s cirkulär 19:26 Ny lag om tobak och liknande produkter
SKL:s cirkulär 19:30 Socialnämndens och kommunens rätt till
ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och
gravsättning
SKL:s cirkulär 19:35 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
Förslag till beslut

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

201 Delegationsbeslut 2019
Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen beslutar
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
__________

