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1

Val av justerare

Förslag till beslut

1. ____________________ väljs till justerare.
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2

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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3

Nya medborgarförslag

Sammanfattning

När ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige
för beslut ska förslagsställaren erbjudas möjlighet att presentera sitt
medborgarförslag för kommunstyrelsen inför vidare beredning.
Nedan presenteras medborgarförslag som har överlämnats från
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
KS 2020/575
Kommunen bör besiktiga privata stall
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslagen lämnas till kommunstyrelseförvaltningen
för beredning.
__________
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Dnr KS 2020/417

4

Uppföljning av översiktsplaneringen 2016-2019

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Haninge kommuns översiktsplan består av två dokument;
”Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050” (ÖP 2030) och
”Stadsutvecklingsplan för Haninge stad” (STUP). I uppföljningen
används förkortningarna ÖP 2030 och STUP. När begreppet
”översiktsplan” används avses både ÖP 2030 och STUP. Båda
dokumenten har antagits av kommunfullmäktige 2016-11-07,
§ 305, respektive 2018-04-16, § 63.
Detta är första uppföljningen av översiktsplaneringen och
inkluderar åren 2016 till och med 2019. Ambitionen är att
uppföljningen kan genomföras löpande (årligen eller per
mandatperiod) och ersätta nuvarande separata återrapporteringar av
utvecklingsprogrammen. Metod och resultat för uppföljningen
kommer att utvärderas med möjlighet till förbättringar för framtida
uppföljningar.
Resultatet av uppföljningen visar att utvecklingen i huvudsak har
följt ambitionerna i översiktsplanen. Antagna detaljplaner och
positiva planbesked ges i huvudsak där översiktsplanen ger
förutsättning för bebyggelseutveckling. Befolkningen har ökat mer
än vad som förutsågs i översiktsplanen. Under 2016-2017 överstegs
kommunens bostadstillskott den dåvarande riktlinjen på minst 600
bostäder/år medan tillskottet var lägre under 2018-2019. Under
2016-2019 tillkom i snitt 606 nya bostäder per år. Trots ett högt
tillskott på arbetstillfällen har dessa dock inte ökat i samma höga
takt som befolkningen. Det har medfört en viss minskning av
arbetsplatskvoten från 0,67 till 0,65. I Haninge stad har
arbetstillfällen och invånare ökat i enlighet med ambitionerna.
Bostadstillskottet var högt i början av uppföljningsperioden men
har sjunkit och var totalt sett något lägre än ambitionerna.
Uppföljningen visar att utvecklingsprogrammen för regionala
stadskärnan, Västerhaninge och Jordbro inte längre används och
därför i huvudsak har tjänat sitt syfte. De föreslås därför avslutas.
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Förvaltningens synpunkter

Resultatet av uppföljningen visar att översiktsplanen fungerar
vägledande och att utvecklingen i huvudsak följer ambitionerna.
Plan- och bygglagen (PBL) har från och med 2020-04-01
förändrats vilket fått till följd att kommunfullmäktige ska anta en
planeringsstrategi för översiktsplaneringen senast 24 månader efter
nästa ordinarie val. I planeringsstrategin ska fullmäktige ta
ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för
översiktsplanens aktualitet och kommunens fortsatta arbete med
översiktsplaneringen. Fullmäktige ska även bedöma i vilken
utsträckning översiktsplanen är aktuell (PBL 3 kap § 23). På grund
av ändringarna i PBL finns det inte längre något krav på att
genomföra en aktualitetsprövning av översiktsplanen inom
nuvarande mandatperiod (2018-2022).
Förvaltningen ser att uppföljningen utgör ett stöd i förberedelserna
inför vilka frågor som kan bli aktuella att hantera i en
planeringsstrategi och tillhörande aktualitetsprövning i nästa
mandatperiod (2022-2026).
Med hänvisning till att uppföljningen visar att
utvecklingsprogrammen för regionala stadskärnan, Västerhaninge
och Jordbro inte längre används och i huvudsak har tjänat ut sitt
syfte föreslår förvaltningen att dessa utvecklingsprogram avslutas.
Aktuell vägledning på strategisk nivå finns i ÖP 2030 och i STUP,
som bedöms fylla det behov av stöd som tidigare har sökts i dessa
utvecklingsprogram.
Ambitionen är att uppföljningen av översiktsplaneringen görs
löpande, exempelvis en gång per år eller en gång per mandatperiod,
som en del av kommunens samhällsbyggnadsprocess och
kontinuerliga översiktsplanering. Uppföljningen av
översiktsplaneringen ger en likvärd uppföljning av alla
kommundelar och föreslås ersätta separata återrapporteringar av
utvecklingsprogrammen.
Metodik
Innehållet i uppföljningen har samlats in från samtliga
förvaltningar, Haninge Bostäder och Tornberget genom indikatorer,
analys av geografiska informationssystem, intervjuer och nya
styrdokument och beslut med koppling till översiktsplaneringen.
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Innehållet har anpassats för att kunna ersätta de separata
återrapporteringar av utvecklingsprogrammen och istället ge en
övergripande och jämförbar uppföljning från samtliga
kommundelar.
Eftersom ambitionen är att göra uppföljningen löpande har det varit
angeläget att hitta en uppföljningsmetodik som är tidseffektiv för
framtida uppföljningar. Metodik och resultat från uppföljningen
kommer därför att utvärderas innan nästa uppföljning görs.
Underlag för beslut

- Rapport 2020-09-29 – Uppföljning av översiktsplaneringen åren
2016-2019.
- Bilaga 1: Metodik
- Bilaga 2: Styrdokument och deras uppföljning
- Utvecklingsprogram för regionala stadskärnan (2011)
- Utvecklingsprogram för Västerhaninge (2012)
- Utvecklingsprogram för Jordbro (2006)
Kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen konstaterar att detaljplanearbetet i
Västerhaninge inte kommit lika långt som i Jordbro.
Utvecklingsprogrammet som antogs 2012 gav stort utrymme för de
boende att själva lämna idéer om hur kommundelen skall utvecklas.
Trots att översiktsplanen antogs efter utvecklingsprogrammet så
kan den ändå ha fortsatt relevans för det pågående arbetet. Därför
föreslår kommunalrådsberedningen att utvecklingsprogrammet för
Västerhaninge inte upphävs förrän den nya detaljplanen antas. Det
är dock kommunalrådsberedningens uppfattning att översiktsplanen
ska ges tolkningsföreträde framför Västerhaninge
utvecklingsprogram om det finns skrivningar som strider mot
varandra.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Utvecklingsprogram för regionala stadskärnan från 2011
avslutas med hänvisning till ”Översiktsplan 2030” och
”Stadsutvecklingsplan för Haninge stad”.
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2. Utvecklingsprogram för Jordbro från 2006 avslutas med
hänvisning till ”Översiktsplan 2030”.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Uppföljning av översiktsplaneringen för åren 2016-2019
godkänns.
2. Uppföljningen av översiktsplaneringen ersätter separata
återrapporteringar av utvecklingsprogrammen.
3. Uppföljningen av översiktsplaneringen görs hädanefter
löpande.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Strategisk planering KSF, SBF, KOF, SÄF, UBF,
Tornberget och Haninge bostäder.
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Dnr KS 2020/613

5

Införande av teknisk lösning för politiska
distanssammanträden

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Vid fullmäktiges sammanträde 2020-12-14 § 230 beslutades
möjligheten till distansdeltagande på politiska sammanträden
införas i Haninge kommun. Den tekniska lösning som då
beslutades var tillfällig och kommunstyrelseförvaltningen fick i
uppdrag att återkomma med ett förslag till permanent lösning under
2021 års första kvartal.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ett permanent införande av
två systemlösningar för sammanträden med distansdeltagande samt
extra medel om 800 tkr för att genomföra detta. Tillhörande ärendet
finns även en handbok som beskriver de tekniska och praktiska
premisserna för deltagande på distans.
Förvaltningens synpunkter

Systemlösning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Microsoft Teams som
primär systemlösning för distansdeltagande. Kommunens
förtroendevalda har sedan tidigare applikationen installerad på sina
surfplattor och många tros vara bekanta med den tekniska
lösningen.
Vid distansdeltagande i kommunfullmäktige behöver även
mötessystemet eSessions användas. För att komma ifrån att behöva
växla mellan applikationer under sammanträdet finns möjlighet att
integrera mötessystemet som en flik i Microsoft Teams.
Nämnder som behandlar ärenden som omfattas av sekretess
föreslås använda en separat systemlösning för säkra videomöten,
Compodium. I Haninge kommun föreslås socialnämnden,
Södertörns upphandlingsnämnd och Södertörns
överförmyndarnämnd använda detta system. För det fall
krisledningsnämnden sammankallas föreslås även denna använda
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Compodium. Observera att inloggning i Compodium sker via
BankID vilket respektive förtroendevalda behöver skaffa via sin
bank.
För att möjliggöra distansdeltagande behöver uppgraderingar av
vissa sammanträdesrum i kommunhuset ske. Primärt behöver det
installeras en streaming encoder som möjliggör att sammanträdet i
Teams syns i den fysiska sammanträdeslokalen samt att de som
deltar på distans ser och hör vad som sägs i den fysiska salen.
Denna installation föreslås genomföras i Skärgårdssalen och KSsalen Utö.
Då det ofta är flera nämnder som sammanträder samma datum kan
vissa nämnder behöva se över sina sammanträdestider för att
möjliggöra deltagande på distans.
En prövning kring distansdeltagande vid politiska sammanträden
sker för närvarande i förvaltningsrätten i Luleå med anledning av
möte i kommunfullmäktige i Luleå kommun den 21 december
2020. Besluten vid sammanträdet har inhiberats till följd av en
överklagan av sammanträdet, som skedde på distans, mot bakgrund
av kommunallagens krav om att samtliga deltagare ska kunna se
och höra varandra och delta på lika villkor.
Kommunstyrelseförvaltningen följer den rättsliga prövningen och
eventuella konsekvenser detta kan medföra för val av teknisk
lösning i Haninge kommun.
Utbildning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att lathundar i respektive
system tas fram och distribueras till samtliga förtroendevalda.
Initialt kommer även kommunens Servicedesk finnas tillgänglig
inför och under samtliga sammanträden för att bistå med teknisk
hjälp.
Vidare har ett förslag till handbok tagits fram som omfattar såväl
tekniska aspekter kring distansdeltagande som praktiska moment.
Handboken är bilagd denna recit.
Finansiering
Uppskattad kostnad för installation av teknik i Skärgårdssalen och
KS-salen Utö är cirka 300 tkr. Därutöver bedöms det behövas
teknisk support vid kommunfullmäktiges inledande sammanträden
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motsvarande en kostnad om 25 tkr per sammanträde. Ytterligare
kostnader bedöms tillkomma exempelvis för behov av extra
personalbemanning för teknisk support samt behov av inköp av
viss teknisk kringutrustning för att möjliggöra samtidig bild- och
ljudöverföring. Kommunstyrelseförvaltningen estimerar den totala
kostnaden till 800 tkr.
Dessa medel finns inte i budget för år 2021. 300 tkr föreslås tas i
anspråk från kommunstyrelsens investeringsbudget samt 500 tkr
från kommunfullmäktiges reserv.
Tidplan
Om kommunfullmäktige fattar beslut om att införa föreslagen
permanent lösning behöver avtalad leverantör cirka fyra veckor för
att installera nödvändig teknik i Skärgårdssalen och KS-salen Utö.
Under samma tid föreslås även utbildningsmaterial tas fram och
distribueras till samtliga förtroendevalda. Mot bakgrund av detta
bedömer förvaltningen att den permanenta lösningen för
distanssammanträden kan träda i kraft från 2021-03-01.
Underlag för beslut

- Förslag till handbok för distansdeltagande vid politiska
sammanträden, 2020-01-08
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till permanent teknisk lösning för distanssammanträden
inklusive handbok godkänns och börjar gälla 2021-03-01.
2. Finansiering av teknisk lösning sker genom att ianspråkta 500
tkr ur kommunfullmäktiges reserv.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Finansiering av teknik i Skärgårdssalen och KS-salen sker
genom att ianspråkta 300 tkr ur kommunstyrelsens
investeringsreserv.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
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För kännedom: Samtliga förvaltningar
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Dnr KS 2020/174

6

Delrapportering av uppdrag om översyn av
kommunens struktur styrdokument

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2020-04-27, § 87,
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över kommunens
struktur för styrdokument som gäller för kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, samtliga nämnder och chefer på alla nivåer i
organisationen. Förvaltningen fick även i uppdrag att återrapportera
uppdraget under det första kvartalet 2021.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen utreder frågan och har bland annat
konstaterat att strukturen för styrdokument behöver ha en tydlig
hierarki där det framgår på vilka nivåer styrdokument kan beslutas.
Detta är viktigt för att säkerställa att styrningen följer en röd tråd
och att innehåll i olika styrdokument inte blir motstridiga. Vidare
delar många kommuner upp sina styrdokument i kategorier, vilket
syftar till att klargöra vilken typ av styrning det handlar om och
förvaltningen bedömer att denna typ av kategorisering även behövs
i Haninge kommuns struktur för styrdokument.
Då dessa båda förändringar i strukturen utgör väsentliga
förändringar från nuvarande struktur, är förankringen och den
gemensamma förståelsen för konsekvenserna av stor vikt. Det
förslag som förvaltningen föreslår behöver också remitteras till
nämnder och bolag för inhämtning av synpunkter. Förvaltningen
bedömer därför att utredningen behöver mer tid och föreslår att
uppdraget redovisas under andra kvartalet 2021.
Underlag för beslut

- Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27, § 87
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningen ska återrapportera uppdraget att
ta fram en struktur för styrdokument under det andra kvartalet
2021.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom:
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7

Svar på remiss: Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden
2022—2033 och 2022—2037

Sammanfattning

Den 25 juni gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett
inriktningsunderlag som ett första steg inför den statliga
infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder, 20222033 respektive 2022-2037. Inriktningsunderlaget syftar till att ge
regeringen ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar för
möjliga åtgärder som underlag till regeringens
infrastrukturproposition. När riksdagen sedan har slagit fast
planperiod och ekonomiska ramar följer åtgärdsplaneringen i syfte
att ta fram en ny nationell plan och länsplaner för
transportinfrastrukturen.
Den 30 oktober överlämnade Trafikverket inriktningsunderlaget till
regeringen samtidigt som det remitterades till berörda
remissinstanser. Remissvaren ska lämnas till Regeringskansliet
senast 2021-01-29.
Förvaltningens synpunkter

Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt förslag på
remissvar. Kommunstyrelseförvaltningen har deltagit i den
arbetsgrupp som arbetat fram svaret.
Södertörnskommunernas viktigaste synpunkter är:
- Staten måste stå fast vid och möjliggöra de avtal som tecknats och
att objekt i gällande planer ges tillräcklig finansiering. Vi
förutsätter att ingångna avtal exempelvis i Sverigeförhandlingen
gäller.
- Vi stödjer förslaget att lyfta ur finansieringen av stambanorna ur
nationell plan. Att finansiera stambanorna inom nationell plan utan
ökade ramar får orimliga konsekvenser för övriga
transportsystemet i hela landet.
- En ökad andel av medlen ska fördelas till länsplanerna samt att en
större andel medel riktas till Stockholmsregionen.
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Kommunstyrelseförvaltningen anser att Haninge kommun ska
underteckna den gemensamma skrivelsen från
Södertörnskommunerna.
Underlag för beslut

- Trafikverkets inriktningsunderlag 2020-10-30
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/Planer-och-beslutsunderlag/inriktningsplanering/
- Södertörnsgemensamt remissyttrande Inriktningsunderlag 202011-26.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör kommunens
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: KSF Strategisk planering, Södertörnssamordnaren
helene.olofsson2@huddinge.se
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Utveckling Haninge kommun

Informationspunkt
__________
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Dnr KS 2020/581

9

Svar på ledamotsinitiativ från Linus Björkman
(M) angående planarbetet Albyberg etapp 2

Sammanfattning

Linus Björkman (M) har lämnat ett ledamotsinitiativ angående
planarbete Albyberg etapp 2. I ledamotsinitiativet anför
Moderaterna att kommunstyrelsen brister i sin uppföljning av de
planbesked och planuppdrag som kommunstyrelsen beslutar om
och att det kan dröja år innan kommunstyrelsen tar del av
statusuppdateringar.
I ledamotsinitiativet framförs att planarbetet i Albyberg etapp 1 och
2, liksom på flera andra platser på Södertörn, har haft
miljörelaterade problem med sulfidhaltiga bergarter. Då
kommunstyrelsen gett planuppdrag kring de båda etapperna i
Albyberg anförs i ledamotsinitiativet att kommunstyrelsen snarast
bör få en presentation av:
- En genomgång av de problem som lett till den kraftiga
förseningen
- Vilka åtgärder kommunen har vidtagit för att lösa dessa
- Vilken tidplan kommunen har i nuläget för att säkerställa
genomförande av etapp 1 och detaljplanearbetet för etapp 2
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsen har möjlighet att följa utvecklingen av bland
annat planarbetet i Albyberg genom den verksamhetsuppföljning
som återrapporteras till kommunstyrelsen, som exempelvis
delårsrapporten för 2020.
Kommunstyrelseförvaltningen har för avsikt att genomföra en
föredragning vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2021
kring bland annat planarbetet i Albyberg. Mot bakgrund av detta
föreslås ledamotsinitiativet anses besvarat.
Underlag för beslut

- Ledamotsinitiativ (M) Angående planarbete Albyberg etapp 2

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

20 (27)

Sammanträdesdatum

2021-01-25

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Ledamotsinitiativet anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, Linus Björkman (M)
För verkställighet:
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

21 (27)

Sammanträdesdatum

2021-01-25

Dnr KS 2020/580

10 Svar på ledamotsinitiativ från Sven Gustafsson
(M) om förslag att rätta felaktigt beslut i
kommunstyrelsen
Sammanfattning

Sven Gustafsson (M) har i ett ledamotsinitiativ föreslagit att
kommunstyrelsen fattar nytt beslut angående hyresavtal för
bostäder på Vendelsömalmsvägen/Lisebergsvägen. Moderaterna
har tagit del av en rättslig utredning av advokatfirman Mannheimer
Swartling avseende beslut fattat av kommunstyrelsen 2019-05-27 §
111 om hyresavtal.
I ledamotsinitiativet föreslås att:
- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram korrekta
beslutsunderlag så att kommunstyrelsen kan fatta ett nytt beslut
senast i januari 2021 angående avtal med Flexon AB för inhyrning
av bostäder på Vendelsömalmsvägen/Lisebergsvägen i
Vendelsömalm.
Förvaltningens synpunkter

Vid en intern granskning har kommunstyrelseförvaltningen
konstaterat att felaktiga underlag har förelegat kommunstyrelsen,
vid sammanträdet i maj 2019, för beslut om inhyrning av bostäder
vid Vendelsömalmsvägen/Lisebergsvägen. Förvaltningen har
genom externt juridiskt stöd genomfört en rättslig utredning av de
konsekvenser detta medför för kommunen och det hyresavtal som
tecknats med Flexon AB för de aktuella bostäderna.
Kommunstyrelseförvaltningen delar den juridiska bedömningen att
Haninge kommun är civilrättsligt bundna vid de avtal som tecknats
med Flexon AB. Därmed anses skäl för förnyat beslutsfattande om
hyresavtal för bostäderna saknas.
Underlag för beslut

- Ledamotsinitiativ (M) Förslag att rätta felaktigt beslut i
kommunstyrelsen

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

22 (27)

Sammanträdesdatum

2021-01-25

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Ledamotsinitiativet anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, Sven Gustafsson (M)
För verkställighet:
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

23 (27)

Sammanträdesdatum

2021-01-25

Dnr KS 2021/5

11 Val till vissa uppdrag
Följande nomineringar har inkommit till kansliet:
____________________
Idrotts- och fritidsnämnden har nominerat ersättare i Haninge
kommuns funktionshinderråd till och med 2022-12-31 efter Tomas
Broberg (SD)
Roger Gyllenhammar (SD)
____________________
Vänsterpartiet har nominerat ersättare i Samrådsgruppen för finskt
förvaltningsområde till och med 2022-12-31 efter Niina Tütüncü
(V)
____________________ (V)
____________________
Idrotts- och fritidsnämnden har nominerat ledamot i Haninge
kommuns funktionshinderråd till och med 2022-12-31 efter Mattias
Grundström (L)
Nicole Forslund (L)
____________________
Centerpartiet har nominerat årsmötesombud till Folkets
husföreningen till och med 2022-12-31 efter Ingwar ÅhmanEklund (C)
____________________ (C)
____________________
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Enligt ovanstående förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

24 (27)

Sammanträdesdatum

2021-01-25

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi)
För kännedom: De valda
Berörda organ

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

25 (27)

Sammanträdesdatum

2021-01-25

12 Meddelanden
Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren.
SKR:s cirkulär 2020:53 Ersättningar till kontaktfamiljer och
kontaktpersoner enligt SOL år 2021
SKR:s cirkulär 2020:56 Omsorgsprisindex (OPI) för 2021
SKR:s cirkulär 2020:57 Budgetförutsättningar för åren 2020–2023
SKR:s cirkulär 2020:58 Redovisningsfrågor 2020 och 2021
SKR:s cirkulär 2020:59 Utfall kostnadsutjämning och LSSutjämning 2021
SKR:s cirkulär 2020:60 Slutligt utfall av 2019 års kommunala
fastighetsavgift, prognos 2020–2022
SKR:s cirkulär 2020:61 Överenskommelse om ändringar i
Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB
SKR:s cirkulär 2020:62 Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om
beräkning av sammanlagd anställningstid enligt 5 a § anställningsskyddslagen
SKR:s cirkulär 2020:63 Avtal om musikanvändning i regional
verksamhet 2014–2021 alternativt 2017–2021
SKR:s cirkulär 2021:02 Förlängning av överenskommelse om
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning
till riskgrupper under coronapandemin
SKR:s cirkulär 2021:03 Förlängning av överenskommelse om
undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att
förhindra spridning av Covid-19
SKR:s cirkulär 2021:04 Förlängning av överenskommelse om
undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt
BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning
av Covid-19

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

26 (27)

Sammanträdesdatum

2021-01-25

SKR:s cirkulär 2021:05 Förlängning av överenskommelse om
undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid
avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Kallelse/dagordning

27 (27)

Sammanträdesdatum

2021-01-25

Dnr KS 2020/3

13 Delegationsbeslut 2020
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-02-19, § 29, ska
delegationsbeslut redovisas till styrelsen.
Delegationsbeslut redovisas enligt bilagor.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
__________

