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295 Val av justerare
Förslag till beslut

1. ………… väljs till justerare.
__________
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296 Förslag om öppet sammanträde
Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten
under paragraferna som behandlar inkomna medborgarförslag.
__________
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297 Nya medborgarförslag
Sammanfattning

När ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige
för beslut ska förslagsställaren erbjudas möjlighet att presentera sitt
medborgarförslag för kommunstyrelsen inför vidare beredning av
ärendet.
Några nya medborgarförslag har inte överlämnats från
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KS 2016/107

298 Medborgarförslag: Lägg det tillfälliga
flyktingboendet i kommunens tomma stora röda
hus Rudandan, vid nedre Rudan. Bilaga 246.16
Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag om att lägga det tillfälliga
flyktingboendet för 32 ensamkommande barn i kommunens tomma
stora röda hus, Rudandan, vid nedre Rudan. Förslagställarens intension är att lägga det planerade boendet för ensamkommande
flyktingbarn i gropen i Handen bredvid en förskola och skola, vid
Rudan istället.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det inte finns några
beslut i kommunen om att bygga tillfälliga lokaler för att ta emot
ensamkommande flyktingbarn. Antalet ensamkommande har under
2016 avtagit och kommunen har just nu inget behov av att bygga
tillfälliga lokaler för ensamkommande flyktingbarn och därmed är
det inte aktuellt att bygga om några lokaler vid Rudan för detta
ändamål.
Underlag för beslut

- Medborgarförslaget daterat 2016-02-13
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Förslagsställaren

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

7 (32)

Sammanträdesdatum

2016-11-21

Dnr KS 2016/6

299 Budgetuppföljning oktober. Bilaga 254.16
Sammanfattning

I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas en
månadsrapport omfattande budgetuppföljning, prognos och
finansiell utveckling.
Kommunens budgeterade resultat för 2016 är efter oktober månad
83,1 mnkr, vilket är 19,7 mnkr lägre än ursprunglig budget för året
som var 102,8 mnkr. I december 2015 reviderade fullmäktige 2016
års budget, nettoeffekten av revideringen var 0,1 mnkr totalt.
Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i februari 2016 om
fördelning av tillfälligt statsbidrag för hantering av
flyktingsituationen för 2016 på totalt 37,3 mnkr (2016-02-15, § 21).
Fördelningen påverkade inte kommunens budgeterade resultat
eftersom intäktssidan ökade med motsvarande belopp i form av
ökade statsbidrag. När organisationsberedningen tillsattes så fick
beredningen 0,3 mnkr ur fullmäktiges reserv för sitt arbete (201603-21 § 58). Vidare beslutade fullmäktige i mars att hållbarhetsberedningen tilldelas 0,37 mnkr ur fullmäktiges reserv för att ta
fram ett klimat- och miljöpolitiskt program (2016-03-21 § 57). I
april fattade fullmäktige beslut om resultatöverföring av driftmedel
från 2015 med 19,2 mnkr. Resultatöverföringen finansierades
genom ökade skatteintäkter (2016-04-18 § 142). Efter
genomlysning av äldreomsorgens verksamheter fattades i april
även beslut i fullmäktige om att utöka äldrenämndens ram för 2016
med 39,8 mnkr för att klara volymutveckling inom både
äldreomsorgsdelen och funktionshindersområdet för personer under
65 år (2016-04-18, § 144). Ramökningen finansierades med 20,0
mnkr ur fullmäktiges reserv, resterande 19,8 mnkr belastade
budgeterat resultat. Vidare tilldelades kommunstyrelsen av
fullmäktige i juni 0,62 mnkr till resursförstärkning på
upphandlingssidan, vilket finansierades av fullmäktiges reserv
(2016-06-13 § 215). Efter beslutade revideringar av budget per
oktober är kommunens budgeterade resultat 83,1 mnkr.
Tillsammans prognostiserar nämnderna ett överskott på 64,8 mnkr
inklusive fullmäktiges reserv. Den skattefinansierade
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verksamhetens prognos för året är 13,6 mnkr bättre än föregående
uppföljning, vilket motsvarar 1,6 % av total årsbudget.
Finansförvaltningen har oförändrat en prognos om underskott på
23,0 mnkr
Prognosen för kommunen som helhet är ett resultat på 124,8 mnkr,
vilket är 41,8 mnkr bättre än budget och 13,6 mnkr bättre än
föregående prognos.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2016-11-09 – Uppföljning och prognos per 31
oktober 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Budgetuppföljningen godkänns
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Samtliga nämnder
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Dnr KS 2016/497

300 Ny IT-prismodell 2017 och omfördelning av
nämndernas ramar med anledning av den nya
modellen. Bilaga 253.16
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunstyrelsen godkände 2013-11-25, § 257, principer för en ny
prismodell för IT. Den stora förändringen var då att kostnaderna
delades upp i IT-arbetsplatskostnader och infrastrukturkostnader
(gemensamma kostnader). Tidigare prismodell hade varit att alla
IT-kostnader var inkluderade i priset för IT-arbetsplats. I ärendet
beskrevs också att den beslutade prismodellen bör prövas och
därefter utvärderas.
När prismodellen från 2013 beslutades så kunde inte alla kostnader
härledas till den verksamhet som nyttjade infrastrukturen. Prismodellen innebar också att om en verksamhet ökade sina kostnader så
fick alla andra vara med och betala. Det finns alltså inte något
incitament till att hålla nere de gemensamma kostnaderna, då dessa
inte direkt belastar den verksamhet som var andelningen till
kostnadsökningen.
Nu har digital utveckling (DU) och ekonomiavdelningen arbetat
fram en ny prismodell för kostnadsuppföljning och debitering av
IT-kostnader för Haninge kommun, som tydliggör och skapar
förutsättningar för verksamheterna att göra val och vilka
ekonomiska konsekvenser dessa val får för verksamheten. Den nya
IT-prismodellen och förändringarna jämfört med den nuvarande
modellen beskrivs i kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteutlåtande.
Den nya IT-prismodellen påverkar verksamheternas kostnader.
Kostnader har förflyttats från tidigare gemensamma kostnader till
direkta kostnader. Gemensamma telefonikostnader som tidigare låg
i priset för telefonen är flyttade till gemensamma kostnader. Vidare
har nya fördelningsnycklar används och sammanlagt innebär detta
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att omfördelningar av kostnaderna mellan förvaltningarna kommer
ske.
En beräkning har gjorts av vad modellskiftet medför för
förändringar av fördelningen av nämndernas kostnader.
Beräkningen visar följande förändringar av kostnaderna mellan
nämnderna:
Grund- och förskolenämnden + 1 298 tkr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 948 tkr
Kommunstyrelsen -788 tkr
Kultur- och fritidsnämnden - 626 tkr
Socialnämnden +803 tkr
Stadsbyggnadsnämnden -627 tkr
Äldrenämnden +888 tkr,
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående förändrad
kostnadsfördelning ska nämnderna kompenseras för genom att
nämndernas ramar för 2017 justeras på motsvarande sätt.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2016-11-02 – Ny IT-prismodell 2017 och
omfördelning av nämndernas ekonomiska ramar med anledning av
den nya modellen
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Omfördelningen av nämndernas ramar med grund- och
förskolenämnden + 1 298 tkr, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden - 948 tkr, kommunstyrelsen -788 tkr,
kultur- och fritidsnämnden -626 tkr, socialnämnden +803 tkr,
stadsbyggnadsnämnden -627 tkr, äldrenämnden +888 tkr,
godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och
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fritidsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden och
äldrenämnden
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Dnr KS 2016/493

301 Revidering av lokaltaxekategorier inom kulturoch fritidsnämndens verksamhetsområde,
fr o m 2017-01-01. Bilaga 247.16
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09, § 108, om Mål och
budget för 2015-2016. I avsnittet om nämndvisa ekonomiska ramar
och mål gavs kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införa
nolltaxa för hyra av kommunens planer och hallar för barn- och
ungdomsverksamhet samt att utreda motsvarande lokalstöd till
annan barn- och ungdomsverksamhet. Införandet av nolltaxan
skulle enligt uppdraget ske successivt med start under 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-06-18, § 67, med
förtydligande 2015-03-25, § 32, att införa nolltaxan i tre steg för
nedanstående kategorier av verksamhet i kommunen för
målgruppen barn och ungdomar 0-20 år och funktionsnedsatta i alla
åldrar.
Steg 1: 1 juli 2015 för idrottsföreningars träningsverksamhet
Steg 2: 1 januari 2016 för kulturföreningars och studieförbunds
verksamhet (exklusive uppvisningar)
Steg 3: 1 januari 2017 för övriga bidragsberättigade föreningars
verksamhet samt för samtliga bidragsberättigade föreningars
tävlings- och uppvisningsverksamhet
Kultur- och fritidsnämndens tidigare taxa 1 för idrottslokaler och
idrottsplatser gällde samtliga föreningar och studieförbund för
ungdomsverksamhet registrerade i kommunen. Eftersom nämnden
beslutade om införande av nolltaxan i olika steg behövde taxa 1 vid
införandet av tidigare steg delas upp i taxa 1A och 1B samt
omformuleras, för att de olika taxekategorierna skulle kunna
debiteras korrekt under den stegvisa införandeperioden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-10-26, § 98, att föreslå
fullmäktige att med anledning av införande av steg 3, slå ihop och
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justera formuleringen av taxorna 1A och 1B enligt nedan, att gälla
fr o m 2017-01-01.

Taxa 1
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars och
studieförbunds verksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år, samt
för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Övervägande
delen av gruppen ska bestå av barn- och ungdomar/personer med
funktionsnedsättning.
Denna taxebeskrivning ska gälla för samtliga anläggningar som
förvaltas/ägs av kultur- och fritidsförvaltningen inklusive idrottsoch fritidslokaler, Kulturhuset och Jordbro kultur- och
föreningshus.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra och föreslår
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens förslag.
Underlag för beslut

- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-10-26, § 98, inklusive
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-13
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Nedanstående lokaltaxekategori fastställs att gälla fr o m 201701-01 för samtliga anläggningar som förvaltas/ägs av kulturoch fritidsförvaltningen inklusive idrotts- och fritidslokaler,
Haninge kulturhus och Jordbro kultur- och föreningshus:
Taxa 1
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars och
studieförbunds verksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år,
samt för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.
Övervägande delen av gruppen ska bestå av barn- och
ungdomar/personer med funktionsnedsättning.

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

14 (32)

Sammanträdesdatum

2016-11-21

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KS 2016/488

302 Plan för anskaffning av bostäder till av staten
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd.
Bilaga 255.16
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Sveriges kommuner har under lång tid tagit emot nyanlända som
efter att de fått uppehållstillstånd bosätter sig och etablerar sig i
Sverige, eller befinner sig i en kommun som asylsökande vuxen
eller barn. Under 2015 har det skett en mycket stor ökning av
antalet personer som kommit till Sverige och därmed även till
Haninge kommun.
En av följderna av detta är att riksdagen har beslutat om en ny lag,
lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning. Lagen innebär att sedan 2016-03-01 är kommunerna
skyldiga att ge bostad till de flyktingar som får tillfälligt eller
permanent uppehållstillstånd och blir anvisade av migrationsverket
till resp kommun. Lagen slår fast att vid fördelningen av
anvisningar mellan kommuner skall hänsyn tas till kommunens
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, samt
omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Tillgången
till bostäder beaktas inte vid fördelningen. Fler nyanlända kommer
framöver att anvisas till kommuner där det finns goda
etableringsförutsättningar. Samtidigt är bostadsbristen i
storstadslänen ett stort hinder för både mottagande och en god
etablering.
Detta betyder för Haninge kommun att kommunen är skyldig att
tillhandahålla bostäder åt 253 personer som väntas anvisas under
2016. Skyldigheten kommer att omfatta 359 personer under 2017.
För åren därefter går det f n inte att bedöma antalet personer som
kommer att anvisas.
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Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bifogad skrivele vilket
arbete som har genomförts hittills och hur planeringen ser ut för det
kommande året. Vidare framgår att det trots detta arbete kvarstår
att anskaffa ett sort antal bostäder.
Kommunen har hittills arbetat med anskaffningen av bostäder
enligt de huvudsakliga principer som socialnämnden har fastställt,
dvs
- i första hand lägenheter till lägenhetspoolen genom friställande av
lägenheter som kommunen hyr eller äger idag och som inte
används till bostadsändamål, samt inhyrning av enskilda lägenheter
i det befintliga beståndet av hyreshus.
- i andra hand lägenheter genom inhyrning av enskilda bostäder
eller blockförhyrning av grupper av lägenheter i de hyreshus som
uppförs genom nyproduktion.
- i tredje hand lägenheter genom inköp av bostadsrätter. Detta kan
inte göras utan separat beslut om finansiering.
- i fjärde hand genom uppförande av tillfälliga byggnader på
tidsbegränsat bygglov.
Av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse framgår att första- och
andrahandsåtgärderna är otillräckliga jämfört med de behov som
redovisas. Tredjehandsalternativet har inte använts, bl a eftersom
det inte finns någon anslagen ekonomisk ram för ändamålet utan
finansieringen av varje ev köp måste behandlas för sig.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att fjärdehandsalternativet
med tillfälliga bostäder måste prioriteras upp om kommunen skall
ha en rimlig möjlighet att tillgodose behoven. Det krävs lösningar
som på kortast möjliga tid ger störst antal bostäder.
Stadsbyggnadsförvaltningen har identifierat ett antal platser som
bedöms som lämpliga att placera tillfälliga bostäder på. Platserna
ligger på kommunens mark och har förhållandevis goda
kommunikationsmöjligheter. De flesta platserna är planlagda med
prickmark, park eller parkering där genomförandetiden har gått ut.
Ingen planläggning bedöms ske på platserna inom den närmsta
tioårsperioden.
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Platserna behöver inga större markingrepp för att placera tillfälliga
bostäder på och de har någon form av till-/utfartsmöjlighet.
Platserna går att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Totalt
redovisas 10 olika platser med totalt 368 bostäder.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar också en grov bedömning
av kommunens kostnader för att anskaffa bostäderna samt en
översiktlig bedömning av kommunens ekonomiska risktagande.
En preliminär version av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse
har remitterats till socialnämnden. Nämnden beslutade 2016-11-08,
§ 169, att godkänna den föreslagna planen samt hemställa att
kommunfullmäktige antar den.
Underlag för beslut

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-11-09, ”Plan för
anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med
uppehållstillstånd”.
Socialnämndens beslut 2016-11-08, § 169, samt
socialförvaltningens skrivelse 2016-11-03
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreliggande plan för anskaffning av bostäder till av staten
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd godkänns.
2. Kommunstyrelsen och socialnämnden ges i uppdrag att
genomföra planen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelsen, socialnämnden
För kännedom: Övriga nämnder, Haninge Bostäder, Tornberget
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Dnr KS 2016/98

303 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia
Lublin (L) om sexuella trakasserier i skolan.
Bilaga 248.16
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i en motion till
Haninges kommunfullmäktige föreslagit att
utbildningsförvaltningen ska kartlägga förekomsten av sexuella
trakasserier i grund- gymnasie- och vuxenskolan i Haninge.
Motionärerna vill också att utbildningsförvaltningen ska redogöra
för vilka åtgärder som har vidtagits under de senaste åren i
ovanstående skolformer med anledning av sexuella trakasserier.
Ärendet har remitterats till grund-och förskolenämnden och
gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.
Förvaltningens synpunkter

Det framgår av remissvaren från grund-och förskolenämnden och
gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden att ärenden som rör
sexuella trakasserier inom skolorna behandlas inom kategorin
kränkande behandling. Det är samma rutiner som ska följas och
samma blanketter som ska fyllas i. Grund-och förskolenämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden menar att det därför
är svårt att skilja ut just sexuella trakasserier för en kartläggning i
nuläget.
Dock har utbildningsförvaltningen ett pågående uppdrag från
grund-och förskolenämnden att se över rutinerna kring sexuella
trakasserier som syftar till att ta fram system som förenklar en
kartläggning. En sådan rutin skulle också möjliggöra en
uppföljning av vilka åtgärder som har vidtagits till följd av sexuella
trakasserier.
Eftersom det redan finns ett uppdrag från grund- och
förskolenämnden att utveckla rutinerna i dessa frågor finns det
ingen anledning för kommunfullmäktige att besluta om ett eget
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uppdrag. Mot denna bakgrund föreslå
kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motionen
- Remissvar från grund-och förskolenämnden 2016-06-08, § 83
- Remissvar från gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 201606-07, § 66
Överläggningar i kommunalrådsberedningen

Som framgår av remissvaret från grund- och förskolenämnden
finns ett pågående uppdrag när det gäller att se över rutinerna kring
hanteringen av sexuella trakasserier i syfte att ta fram system som
förenklar en kartläggning. Kommunalrådsberedningen vill
understryka vikten av att detta arbete genomförs skyndsamt, då
arbetet för att motverka sexuella trakasserier och annan kränkande
behandling är en viktig del i att skapa en likvärdig skola. En skola
där var och en ska kunna känna sig trygg och därigenom få bra
möjlighet att kunna tillgodogöra sig sin utbildning och utöka sina
kunskaper.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS 2016/202

304 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia
Lublin (L) Teknikcollege på Fredrika
Bremerskolan. Bilaga 249.16
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i en motion
föreslagit att kommunfullmäktige ger gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att snarast låta utreda
möjligheten att starta Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan.
Motionärerna menar bland annat att Teknikcollege ger en större
rekryteringsbas, högre status på tekniskt och industriellt inriktade
utbildningar samt nya möjligheter till kompetensutveckling för
både företag och kommuner.
Motionen har remitterats till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. I beslut 2016-09-20, § 84, redogör
nämnden inledningsvis för innebörden av konceptet Teknikcollege.
Därefter framför nämnden att utbildningsförvaltningen under
läsåret 2011/2012 undersökte möjligheten att ansöka om
certifiering inom Teknikcollege. Då blev beslutet att avvakta med
ansökan. Skälet var att den region Haninge hade möjlighet att ingå i
var starkt fokuserad på industrin i västra Mälardalen.
Förvaltningens bedömning var att det var bättre att vänta till dess
att Teknikcollege etablerade en region i Stockholms län, eftersom
industriföretagens storlek och inriktning är annorlunda i
Stockholmsregionen än i västra Mälardalen, med undantag för
Södertälje. Under samma tid beslöt Södertälje kommun att lämna
Teknikcollege, vilket förvaltningen bedömde skulle minska
anknytningen till Stockholmsregionen ytterligare.
Utbildningsförvaltningen har för avsikt att återuppta dialogen med
Teknikcollege för att se om anknytningen till Stockholms län har
stärkts och om det finns planer att etablera en ny region här. Enligt
nämnden är förutsättningen för ett lyckat samarbete att lokala
industriföretag har en aktiv del i konceptet.
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Förvaltningens synpunkter

Mot bakgrund av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
remissyttrande bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det redan
pågår ett arbete i linje med motionens intention. Det går dock inte
att i nuläget avgöra om inrättandet av Teknikcollege är lämpligt.
Utbildningsförvaltningens fortsatta arbete kommer att ge svar på
detta.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas anledning
för fullmäktige att ge gymnasie- och utbildningsnämnden ett
uttryckligt uppdrag gällande ett arbete som redan pågår.
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motion om Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2016-09-20, §
84
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS 2016/201

305 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia
Lublin (L) Fler lärlingar på Fredrika
Bremerskolan är bra för både individen och
kommunen. Bilaga 250.16
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i en motion
föreslagit att kommunfullmäktige ger gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att verka för ett brett utbud av
lärlingsutbildningar med hög kvalitet inom gymnasie- och
vuxenutbildningen i kommunen och att låta utreda hur ett
välfungerande system som möjliggör för fler elever att välja en
lärlingsutbildning skulle se ut.
Motionen har remitterats till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. I beslut 2016-09-20, § 83, inleder
nämnden med att konstatera att den delar motionärernas bild av
värdet av arbetslivspraktik. Sådan praktik genomförs redan i stor
omfattning på alla yrkesprogram. Praktik i form av
arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska förekomma på alla
yrkesprogram i minst 15 veckor. Lärlingsutbildning, där minst
halva undervisningstiden är arbetsplatsförlagd, är dessutom redan
etablerad inom tre av kommunens yrkesprogram och erbjuds även
inom vuxenutbildningen.
Politiker från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gjorde
tillsammans med tjänstemän från utbildningsförvaltningen en
studieresa till nordöstra Tyskland i februari 2016 för att bättre lära
känna systemet med så kallad tvådelad yrkesutbildning, där
arbetsplatsförlagd praktik utgör runt 70% av utbildningstiden, och
där arbetsplatserna tar omfattande initiativ i genomförandet av
utbildningen. Utbildningsförvaltningen har för avsikt att inleda
dialog med lokala företag för att se vilka erfarenheter från Tyskland
som kan genomföras i Haninge inom ramen för nuvarande
skolstruktur. Genom en sådan dialog är det möjligt att omfattningen
av gymnasial lärlingsutbildning kan öka i Haninge.
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Förvaltningens synpunkter

Mot bakgrund av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
remissyttrande bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det redan
pågår ett arbete i linje med motionens intention.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas anledning
för fullmäktige att ge gymnasie- och utbildningsnämnden ett
uttryckligt uppdrag gällande ett arbete som redan pågår.
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motion om fler lärlingar på Fredrika Bremerskolan
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2016-09-20, §
83
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS 2016/88

306 Motion från Marie Litholm (KD) och Suzanne
Enman (KD) om att införa äldreboendegaranti.
Bilaga 251.16
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Marie Litholm (KD) och Suzanne Enman (KD) har i en motion
föreslagit att kommunfullmäktige ger äldrenämnden i uppdrag att
utreda möjligheten att införa en äldreboendegaranti för personer
över 85 år samt att lämna förslag på hur detta snarast kan införas i
Haninge kommun.
Motionen har remitterats till äldrenämnden. I beslut 2016-05-25, §
79, med tillhörande tjänsteskrivelse yttrar sig nämnden över
motionen. Nämndens yttrande utmynnar i att det skulle strida mot
gällande lagstiftning att införa den i motionen föreslagna garantin,
bland annat eftersom det faktum att en person uppnått en viss ålder
inte förändrar kravet på behovsprövning enligt socialtjänstlagen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i äldrenämndens
bedömning att det skulle strida mot gällande lagstiftning att införa
den föreslagna äldreboendegarantin. Saken behöver inte utredas
ytterligare. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motion om äldreboendegaranti
- Äldrenämndens beslut 2016-05-25, § 79
- Äldreförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-20
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
__________
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Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, äldrenämnden
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Dnr KS 2015/180

307 Stadsutvecklingsplan för den regionala
stadskärnan - beslut om samråd. Bilaga 245.16
Sammanfattning

Sedan utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan beslutades i kommunfullmäktige 2011 har ett intensivt arbete pågått
med att utveckla en stadskärna i Haninge. Kommunstyrelsen gav
2015-06-10, § 169, kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta
fram ett förslag till stadsutvecklingsplan och
genomförandeorganisation för stadskärnan (dnr KS 2015/180).
Syftet med stadsutvecklingsplanen är att skapa en sammanhållen
idé för hur stadskärnan ska byggas. Stadsutvecklingsplanen ska stå
för helhetstanken och vara garanten för att de projekt som sedan
byggs tillsammans skapar en hållbar och attraktiv stadskärna.
Arbetet med att ta fram stadsutvekcklingsplanen har skett i dialog
med olika intres-senter däribland Haningebor, fastighetsägare samt
myndigheter.
Under arbetets gång har det visat sig att stadsutvecklingsplanen bör
få formen av en fördjupning av den kommunövergripande
översikts-planen (FÖP) för att få verklig effekt. Det fortsatta arbetet
drivs därför inom ramen för de regler om FÖP som finns i planoch bygg-lagen och därmed är nästa steg att genomföra ett samråd.
Samrådstiden är planerad att vara från och med 2016-12-01 till och
med 2017-03-12. Syftet med samrådet är att förankra, förbättra och
förändra samrådsförslaget samt förbereda aktörer inför
genomförandet. Under samrådstiden kommer
stadsutvecklingsplanen att vidareutvecklas bland annat med en
miljöbedömning som på ett tydligare sätt redovisar
stadsutvecklingsplanens konsekvenser.
Efter samrådet kommer stadsutvecklingsplanen att revideras och
därefter ställas ut för granskning. Efter granskningsskedet görs
eventuella slutliga justeringar inför ett antagande i kommunfullmäktige hösten 2017.
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Underlag för beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-10-26
”Stadsutvecklingsplan för den regionala stadskärnan Haninge –
beslut om samråd”
- Sändlista samrådsversion Stadsutvecklingsplan
- Stadsutvecklingsplan samrådsversion 2016-10-26
Överläggningar i kommunalrådsberedningen

Ett av syftena med att utarbeta en stadsutvecklingsplan är att
fastställa en styrande plan för utvecklingen av den regionala
stadskärnan Haninge. Avsikten är bl a att planen skall utgöra
programunderlag för kommande detaljplanearbeten. Nya
detaljplaner skall kunna tas fram utan ytterligare programarbete.
För att nå dithän har kommunstyrelseförvaltningen i sin skrivelse
konstaterat att stadsutvecklingsplanen bör få formen av en
fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen (FÖP)
för att få verklig effekt. Det fortsatta arbetet föreslås därför drivas
inom ramen för de regler om FÖP som finns i plan- och bygglagen
och därmed är nästa steg att genomföra ett samråd. Syftet med
samrådet är att förankra, förbättra och förändra samrådsförslaget
samt förbereda aktörer inför genomförandet. Under samrådstiden
kommer stadsutvecklingsplanen att vidareutvecklas bland annat
med en miljöbedömning som på ett tydligare sätt redovisar
stadsutvecklingsplanens konsekvenser.
Samrådsförslaget till stadsutvecklingsplan är ambitiöst utformat
med illustrationer som är ägnade att väcka nyfikenhet, förväntan
och visa på vilka möjligheter som finns för att befästa Haninges
plats som regional stadskärna. Förslaget kommer med största
sannolikhet att väcka ett stort intresse och leda till en mängd
synpunkter. Detta är välkommet för att ge bästa möjliga
slutresultat. Kommunalrådsberedningen vill redan nu fästa
uppmärksamheten på några frågor som kan förutses komma upp
under samrådstiden och som behöver hanteras efter samrådet.
Dessa frågor är:
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Hur planen tillför nya kvaliteter till de som redan finns.
Vägnätets dimensionering och minskning av barriäreffekter.
Parkeringsanläggningar.
Buller.
VA och dagvatten.
Omvandling i etapper och samarbete med andra
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Samråd om en fördjupning av översiktsplanen,
stadsutvecklingsplan samrådsversion 2016-10-26, skall
genomföras i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens
redogörelse.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Samtliga nämnder
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Dnr KS 2016/315

308 Samverkan kring personer med
missbruk/beroende, överenskommelse. Bilaga
252.16
Sammanfattning

Kommunförbundet i Stockholms Län (KSL) och hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit fram ett förslag till
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och
Stockholms läns landsting om samverkan kring personer med
missbruk/beroende. Syftet med överenskommelsen är att uppnå
bästa möjliga livskvalitet och funktionsnivå i vardagslivet för den
enskilde som är i behov av huvudmännens insatser samt bidra till
att minska sjuklighet och dödlighet samt förebygga suicid för
målgrupperna. KSL:s styrelse beslutade 2016-06-16 att
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen
kring personer med missbruk/beroende.
Förslaget till överenskommelse har remitterats till grund- och
förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
äldrenämnden och socialnämnden. Nämnderna ser positivt på en
gemensam överenskommelse som medför en ökad tydlighet kring
vilket ansvar och vilket uppdrag kommunen har och anser att
överenskommelsen är ett bra underlag för kommunen och den
lokala samverkansgruppen att arbeta utifrån.
Äldrenämnden ser positivt på att målgruppen över 65 år adresseras
i överenskommelsen. Förslaget kan leda till en bättre struktur och
rutiner gällande samverkan mellan huvudmännen, något som
gagnar den enskilde som har behov av insatser. Socialnämnden
lyfter i sitt remissvar fram samordning på regional nivå när det
gäller att ta fram rutiner och system för systematisk uppföljning.
Särskilt för att stärka det implementeringsarbete som kommunen
ansvarar för.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av förslaget till
överenskommelse samt de synpunkter som inkommit från grund-
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och förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
äldrenämnden och socialnämnden.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget till
överenskommelse antas.
Underlag för beslut

- Rekommendation från KSL 2016-06-16
- Remissvar från Grund- och förskolenämnden 2016-10-05
- Remissvar från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 201610-04
- Remissvar från Socialnämnden 2016-09-27
- Remissvar från Äldrenämnden 2016-09-28
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. KSL:s förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns
lands-ting och kommunerna i Stockholms län kring personer
med miss-bruk/beroende antas.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: KSL, grund- och förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden
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309 Meddelanden
Sammanfattning

Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren.
Cirkulär 16:57 från SKL: Värdesäkring av ersättning som betalas
till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått
försäkringsskydd enligt AGS-KL
Sammanträdesprotokoll från Södertörns brandförsvarsförbund
2016-10-14
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Meddelandena läggs till handlingarna
__________
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310 Delegationsbeslut
Sammanfattning

Enligt 6 kap § 35 kommunallagen ska delegationsbeslut redovisas
till styrelsen.
Kommundirektören redovisar delegationsbeslut enligt bilaga.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
__________

