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§ 269 Kungörelse

Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2016-09-29 
och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt 
kommunfullmäktiges beslut.

Förslag till beslut
1. Sammanträdet är kungjort i laga ordning.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet är kungjort i laga ordning.
__________
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§ 270 Justering

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh 

(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M) 
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera 
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2016-10-19.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh 

(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M) 
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera 
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2016-10-19.

__________
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§ 271 Ledamöternas frågestund

- Marietta de Pourbaix-Lundin (M) frågar kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) om ny 
inriktning och namnbyte för Lakeside och hans ansvar som 
ordförande att hålla sig informerad och uppdaterad om nämndens 
verksamhet.
- Christian Lindefjärd (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande 
Meeri Wasberg (S) om hantering av ärendet om byggplaner på 
Ribby förskolas gård.
- Tobias Hammarberg (L) frågar grund- och förskolenämndens 
ordförande Maria Fägersten (S) om insatser för lekmiljön för barn 
på Ribby förskola.
- Samuel Skånberg (V) frågar kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Mehmet Coksürer (MP) om flytt av, och verksamhet på 
Lakeside.
- Suzanne Enman (KD) frågar socialnämndens ordförande Petri 
Salonen (C) om kartläggning av hedersproblematik.
- Robert Bielecki (RS) frågar kommunstyrelsens ordförande Meeri 
Wasberg (S) om markanvisningsavtal avseende Jordbro och 
Västerhaninge centrum.
- Martina Mossberg (M) frågar kommunstyrelsens ordförande 
Meeri Wasberg (S) om prisbilden avseende markförsäljning vid 
Ribby förskola.
- Kennerth Valtersson (SD) frågar socialnämndens ordförande Petri 
Salonen (C) om boenden för nyanlända invandrare.
- Marie Litholm (KD) frågar kommunstyrelsens ordförande Meeri 
Wasberg (S) om markförsäljning vid Ribby förskola.
- Sara Sixten (M) frågar grund- och förskolenämndens ordförande 
Maria Fägersten (S) om besparingar för Ribby förskola.
- Alexandra Anstrell (M) frågar socialnämndens ordförande Petri 
Salonen (C) om dialog med berörda avseende beslut om Ribby 
förskola.
__________
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Dnr KS 2016/294

§ 272 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om ökade kostnader för sjukpenning, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-
12
Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/390

§ 273 Haninge kommuns tertialuppföljning, T2

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt tolv övergripande mål fördelade 
på fyra målområden. Målområdena är välmående 
kommuninvånare, utveckling och en attraktiv närmiljö samt 
effektiv, kvalitet och service. Varje mål följs upp med flera 
indikatorer. I delårsuppföljningen finns årets värden för ett antal 
indikatorer, dock inte alla. Nya värden på indikatorerna 
kommenteras var för sig, och helhetsbedömningen för fullmäktiges 
mål rapporteras i årsredovisningen. I delårsrapporten har samtliga 
mål bedömts som ej utvärderade. Kommunfullmäktiges uppdrag till 
nämnderna rapporteras i egen bilaga.
Resultaten från årets medborgarundersökning är generellt sett något 
sämre jämfört med de två senaste åren, men förändringarna är 
oftast inom den så kallade statistiska felmarginalen. Det gäller till 
exempel nöjd medborgarindex och nöjd inflytandeindex. 
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och de som 
svarar har inte nödvändigtvis själva någon erfarenhet av området 
som frågan avser. Ett fördjupat arbete kring hur man ska arbeta 
med och förhålla sig till medborgarundersökningens resultat pågår.
Samverkan mellan nämnderna och förvaltningarnas verksamheter 
har ökat. Socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen 
arbetar tillsammans för att få fram bostäder till socialtjänstens 
målgrupper, inklusive nyanlända. Utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tecknat 
en överenskommelse om samverkan kring barn och ungdomar. 
Samarbetet inleddes med ett seminarium för chefer om våld i 
skolan. Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen 
samarbetar för att säkra skolgång för barn som bor i skyddat 
boende. Äldreförvaltningen samverkar med kultur- och 
fritidsförvaltningen för att kunna erbjuda äldre ett tillgängligt 
kultur- och fritidsutbud.
Alla nämnder arbetar med miljöfrågor, genom att miljöanpassa 
verksamheterna eller genom att medarbetarna gör klimatsmarta val 



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 15 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

i det dagliga arbetet. Ekologiska inköp ökar. I folkhälsoarbetet 
arbetar nämnderna mot alkohol, narkotika, doping och tobak bland 
barn och unga, bygga utegym och anpassa lokaler för personer med 
funktionsnedsättning samt att utveckla aktiviteter och 
programpunkter på träffpunkter för de äldre.
Nämnderna prognostiserar sammanlagt ett överskott på 30,4 mnkr 
inklusive fullmäktiges reserv, medan finansförvaltningen 
prognosticerar ett underskott på 30,0 mnkr. Årsprognosen för 
kommunen totalt är 83,5 mnkr vilket är 0,4 mnkr bättre än 
årsbudget. Prognosen innebär att resultatet är 2,0 procent av 
skatteintäkterna och generella statsbidrag.
Sjukfrånvaron i kommunen har under perioden januari - juli ökat 
från 7,2 procent till 7,7 procent jämfört med motsvarande period 
föregående år. Sjuktalen fortsätter generellt att öka i Sverige, men 
ökningstakten är avtagande. Förvaltningarna samarbetar löpande 
med personalavdelningen och företagshälsovården med att förbättra 
arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron.

Underlag för beslut
- Delårsrapport 2 2016
- Bilaga 1 Sammanfattning av KF uppdrag enligt Mål och budget 
2016-2017

Överläggningar i kommunstyrelsen
Marie Litholm (KD), Tobias Hammarberg (L) och Alexandra 
Anstrell (M) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande 
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till eget tilläggsförslag 
innebärande att kommunstyrelsen ska få en djupare analys av 
innehållet i kommunens tertialuppföljning 2.
Meeri Wasberg (S) yrkar avslag på tilläggsförslaget från Kennerth 
Valtersson (SD).
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget.
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Ordföranden ställer sedan bifall mot avslag på Kennerth 
Valterssons (SD) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår tilläggsförslaget.
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppföljningen godkänns.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Martina Mossberg (M), Marie Litholm (KD), Tobias Hammarberg 
(L) och Sven Gustafsson (M) hemställer om att få lämna ett 
gemensamt särskilt yttrande för Moderaterna, Liberalerna och 
Kristdemokraterna.
Nafi Cilgin (V) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande för 
Vänsterpartiet.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget. Därefter finner ordföranden att Moderaterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna medges lämna ett gemensamt 
särskilt yttrande samt att Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt 
yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Uppföljningen godkänns.
2. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna medges lämna 

ett gemensamt särskilt yttrande (bilaga).
3. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2016/397

§ 274 Förslag till sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige 2017

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att fastställa sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och föreslå sammanträdestider för 
kommunfullmäktige för 2017.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesplan för 2017. Antalet sammanträden föreslås vara 
oförändrat för både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De 
föreslagna tiderna har arbetats in i den förslagna tidplanen för mål-
och budgetarbetet mm som behandlas i ett separat ärende.
Kommunstyrelsen
30 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 14 juni, 28 
augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november, 13 december

Kommunfullmäktige
13 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj, 12 juni, 11 september, 9 
oktober, 6 november, 11 december

Underlag för beslut
- Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2017

Överläggningar i kommunstyrelsen
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till justerat förslag från 
kommunalrådsberedningen innebärande att sammanträdesplanen 
godkänns med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde 
den 10 april flyttas till 18 april på grund av påsklov.
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens justerade förslag, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
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1. Föreslagen sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2017 
fastställs, med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde 
10 april flyttas till 18 april.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Föreslagen sammanträdesplan för kommunstyrelsen fastställs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagen sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2017 

fastställs, med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde 
10 april flyttas till 18 april.

__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Samtliga nämnder, kommunikationsenheten, 
Haninge Bostäder, Tornberget, Ernst & Young, Södertörns miljö-
och hälsoskyddsförbund, Södertörns brandförsvarsförbund
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Dnr KS 2016/402

§ 275 Antagande av detaljplan Kalvsvik 11:1085 
och del av Kalvsvik 16:1, före detta 
Lundaskolan

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-29, § 221, att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1. Detaljplanen syftar till 
att möjliggöra att bostäder byggs på den plats där Lundaskolan 
tidigare låg.
Detaljplanen har godkänts i stadsbyggnadsnämnden och är nu 
färdig för antagande av kommunfullmäktige.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsen beslöt 2014 ge Bo Klok AB option på att 
förvärva aktuellt markområde som ägs av kommunen. Bo Klok har 
under planarbetets gång samarbetat med Svenska Vårdbyggen AB 
som har för avsikt att uppföra ett vårdboende inom del av 
planområdet. Färdiga marköverlåtelseavtal som är villkorade av att 
detaljplanen antas finns undertecknade av de båda bolagen.
Då stadsbyggnadsnämnden 2016-09-21 godkände detaljplanen 
föreslår förvaltningen att den antas.

Underlag för beslut
- Plankarta, antagandehandling, daterad 2016-08-18.
- Planbeskrivning, antagandehandling, daterad 2016-08-18.
- Granskningsutlåtande daterat 2016-08-18.
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-21 § 111.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Detaljplan för Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1 

antas.
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Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson 
(M) och Samuel Skånberg (V) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Samuel Skånberg (V) hemställer om att få lämna ett särskilt 
yttrande för Vänsterpartiet.
Mattias Bernhardsson (RS) yrkar att ärendet ska återremitteras 
till kommunstyrelsen.
Elisabet Sandberg (C) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde.
Ordföranden ställer först förslaget att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen mot förslaget att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde. Därefter konstaterar ordföranden att det bara 
finns ett förslag till beslut - kommunstyrelsens - och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. Slutligen finner 
ordföranden att Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplan för Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1 

antas.
2. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 21 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS-MEX 2016/115

§ 276 Marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Kalvsvik 11:1085 och del av 
Kalvsvik 16:1

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-29, § 221, att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1. Detaljplanen syftar till 
att möjliggöra att bostäder byggs på den plats där Lundaskolan 
tidigare låg.
Parallellt med detaljplanearbetet har kommunstyrelseförvaltningen 
fört diskussioner med två exploatörer för genomförande av 
detaljplaneförslaget. Den ena exploatören är BoKlok Mark och 
Exploatering AB, vilka sedan tidigare innehar ett optionsavtal med 
kommunen för berörd mark inom planområdet. Den andra 
exploatören är Svenska Vårdbyggen AB. Diskussionerna har 
resulterat i undertecknade marköverlåtelseavtal med respektive 
exploatör avseende del av fastighetheten Kalvsvik 11:1085 och del 
av Kalvsvik 16:1. Avtalet med BoKlok innebär att exploatören 
köper två delområden, det ena med planerad bebyggelse av 
flerbostadshus och det andra med radhus, till ett överenskommet 
pris om 2 000 kronor per kvadratmeter ljus BTA som exploatören 
beviljas bygglov för. Köpeskillingen kan dock som lägst bli 
10 452 000 kronor för delområde 1 respektive 3 840 000 kronor för 
delområde 2.

Förvaltningens synpunkter
Under förutsättning att kommunfullmäktige även beslutar anta 
detaljplanen för fastigheten Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 
16:1, f d Lundaskolan, anser kommunstyrelseförvaltningen att 
marköverlåtelseavtalet undertecknat av BoKlok Mark och 
Exploatering AB godkänns.

Underlag för beslut
- Marköverlåtelseavtal BoKlok Mark och Exploatering AB
- Bilaga 1 Plankarta



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 22 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

- Bilaga 2 Marköverlåtelse
- Bilaga 3 Ledningsrätt
- Bilaga 4 Sektioner gc-ga
- Bilaga 5 Flytt av gc

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Kalvsvik 

11:1085 och del av Kalvsvik 16:1 undertecknat av BoKlok 
Mark och Exploatering AB godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Kalvsvik 

11:1085 och del av Kalvsvik 16:1 undertecknat av BoKlok 
Mark och Exploatering AB godkänns.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Mex
För kännedom: BoKlok Mark och Exploatering AB



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 23 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS-MEX 2016/116

§ 277 Marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Kalvsvik 11:1085 och del av 
Kalvsvik 16:1

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-29, § 221, att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1. Detaljplanen syftar till 
att möjliggöra att bostäder byggs på den plats där Lundaskolan 
tidigare låg.
Parallellt med detaljplanearbetet har kommunstyrelseförvaltningen 
fört diskussioner med två exploatörer för genomförande av 
detaljplaneförslaget. Den ena exploatören är BoKlok Mark och 
Exploatering AB, vilka sedan tidigare innehar ett optionsavtal med 
kommunen för berörd mark inom planområdet. Den andra 
exploatören är Svenska Vårdbyggen AB. Diskussionerna har 
resulterat i undertecknade marköverlåtelseavtal med respektive 
exploatör avseende del av fastigheten Kalvsvik 11:1085 och del av 
Kalvsvik 16:1. Avtalet med Svenska Vårdbyggen AB innebär att 
exploatören köper ett markområde, med planerad bebyggelse av ett 
vårdboende, till ett överenskommet pris om 2 000 kronor per 
kvadratmeter ljus BTA som exploatören beviljas bygglov för. 
Köpeskillingen kan dock som lägst bli 7 960 000 kronor.

Förvaltningens synpunkter
Under förutsättning att kommunfullmäktige även beslutar anta 
detaljplanen för fastigheten Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 
16:1, f d Lundaskolan, anser kommunstyrelseförvaltningen att 
marköverlåtelseavtalet undertecknat av Svenska Vårdbyggen AB 
bör godkännas.

Underlag för beslut
- Marköverlåtelseavtal Svenska Vårdbyggen AB
- Bilaga 1 Plankarta
- Bilaga 2 Marköverlåtelse



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 24 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

- Bilaga 3 Ledningsrätt
- Bilaga 4 Sektioner gc-ga

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Kalvsvik 

11:1085 och del av Kalvsvik 16:1 undertecknat av Svenska 
Vårdbyggen AB godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Kalvsvik 

11:1085 och del av Kalvsvik 16:1 undertecknat av Svenska 
Vårdbyggen AB godkänns.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Mex
För kännedom: Svenska Vårdbyggen AB



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 25 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS-MEX 2016/127

§ 278 Försäljning av del av fastigheten Kalvsvik 
16:1, tomt 1 , 3 och 4 Albyberg

Sammanfattning
Kommunen träffade under 2015 ett avtal med NewCap Projekt AB 
om köp av tomt 2 inom Albyberg. I avtalet gavs option på att få 
köpa ytterligare tre tomter till samma pris per m2 under 
förutsättning att bolaget uppfyllt alla villkor för att fullfölja köpet 
av tomt 2 senast 2016-08-01. Bolaget har fullföljt köpet av tomt 2 
och önskar nu utnyttja sin option.
Ett förslag till marköverlåtelseavtal har undertecknats av bolaget 
som innebär att kommunen, under förutsättning att 
byggnadsskyldigheten infrias, överlåter tomt 1, 3 och 4 för en total 
köpeskilling om ca 73 miljoner kronor.

Förvaltningens synpunkter
I avtalet från 2015 regleras att byggnader inom tomterna ska ha 
högklassig gestaltning och att det ska bedrivas försäljnings-, 
utställnings- o.d. verksamhet med anknytning till båtar. I det avtal 
som nu är aktuellt anknyter verksamheten även till motorfordon, 
vilket är en anpassning till den marknad som nu råder.

Underlag för beslut
- Marköverlåtelseavtal med bilaga undertecknat av NewCap 
Projekt AB.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Marköverlåtelseavtal undertecknat av NewCap Projekt AB 

godkänns.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson 
(M) och Tobias Hammarberg (L) bifall till kommunstyrelsens 
förslag.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 26 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal undertecknat av NewCap Projekt AB 

godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: MEX



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 27 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS-MEX 2016/130

§ 279 Marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Söderbymalm 3:466 m fl, Örnens 
väg

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har 
gemensamt genomfört en markanvisningstävling, för att hitta 
byggherrar för kommande bostadsbyggnation på kommunal mark 
inom detaljplaneområdet Örnens väg i centrala Handen. Byggherrar 
erbjöds, genom annonsering och utskick, möjlighet att inkomma 
med tävlingsförslag för bostadsbyggnation inom två utpekade 
delområden. Tävlingsbidragen skulle redovisa byggherrens förslag 
på gestaltning, social och ekologisk hållbarhet samt ett prisanbud 
på marken.
En jury bestående av tjänstemän inom 
kommunstyrelseförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen har 
utvärderat tävlingsbidragen och valt ut ett vinnande tävlingsbidrag 
för delområde 1. Samtliga tävlingsbidrag för delområde 2 
förkastades.
Kommunstyrelseförvaltningen har förhandlat om villkoren för 
marköverlåtelsen av delområde 1, med utpekad vinnare bestående 
av två bolag i samverkan, Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad. 
Förhandlingen med vinnarna har resulterat i ett av byggherrarna 
undertecknat markanvisningsavtal, där byggherrarna åtar sig att 
uppföra bostäder i enlighet med det inkomna tävlingsbidraget och 
för detta erlägga en köpeskilling på 120 miljoner kronor. De två 
kvarteren kommer att delas in i tre fastigheter som förvärvas av tre 
projektbolag som ägs av Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad. 
Slutlig marköverlåtelse sker först efter erhållet bygglov och 
marköverlåtelsen är villkorad med kommunfullmäktiges 
godkännande samt detaljplanens antagande.

Förvaltningens synpunkter
Jurygruppens motivering för tävlingsområde 1:



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 28 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Med förslaget Blomstra får den nya stadsdelen vid Örnens väg två 
stadsmässigt väl gestaltade kvarter med omsorg om detaljerna.  Det 
är inte bara fasader utan projektet har även ett ambitiöst innehåll 
med många kvaliteter för de boende, oavsett om man har köpt eller 
hyr sin lägenhet. Genom det svarar projektet väl mot de ambitioner 
som kommunen har med området och kan berika livet också på 
gatan och i de offentliga rummen. Enkelheten i material återspeglas 
i ett innehåll som gör det enkelt att leva hållbart tillsammans med 
sina grannar.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att tävlingsområde 2, ett 
område med en mindre byggrätt som är tänkt för ett par stadsvillor 
eller några radhus, bör markanvisas när detaljplanen är antagen. 
Förvaltningen återkommer med närmare förslag.

Underlag för beslut
- Marköverlåtelseavtal för delområde 1 
- Bilaga 1 Detaljplan
- Bilaga 2 Markanvisat område 
- Bilaga 3 Tävlingsbidrag, Delområde 1

Överläggningar i kommunstyrelsen
Alexandra Anstrell (M) och Tobias Hammarberg (L) hemställer om 
att få lämna ett gemensamt särskilt yttrande (bilaga) från 
Moderaterna och Liberalerna vilket kommunstyrelsen medger.
Marie Litholm (KD) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande 
(bilaga) från Kristdemokraterna, vilket kommunstyrelsen medger.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Marköverlåtelseavtal undertecknat av Projekthus 61 AB, 

Projekthus 62 AB och Projekthus 63 AB godkänns.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD) bifall till kommunstyrelsens förslag.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 29 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Sven Gustafsson (M) och Tobias Hammarberg (L) hemställer om 
att få lämna ett gemensamt särskilt yttrande för Moderaterna och 
Liberalerna.
Marie Litholm (KD) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande 
för Kristdemokraterna.
Ordföranden konstarerar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget. Därefter finner ordföranden att Moderaterna och 
Liberalerna medges lämna ett gemensamt särskilt yttrande samt att 
Kristdemokraterna medges lämna ett särskilt yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal undertecknat av Projekthus 61 AB, 

Projekthus 62 AB och Projekthus 63 AB godkänns.
2. Moderaterna och Liberalerna medges lämna ett gemensamt 

särskilt yttrande (bilaga).
3. Kristdemokraterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: MEX
För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 30 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/301

§ 280 Taxa för schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner. Bilaga 280.16

Sammanfattning
För schakt på kommunal mark samt inom kommunalt 
väghållningsområde krävs tillstånd av kommunen. Till en ansökan 
om schakttillstånd krävs även att entreprenören lämnar en 
trafikanordningsplan som visar hur trafiksäkerhet, tillgänglighet 
och framkomlighet i trafiken är tänkt att ordnas under det att 
schaktningsarbetet pågår. Ärendena handläggs av 
stadsbyggnadsförvaltningens trafikavdelning och finansieras i 
dagsläget helt med skattemedel.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-18, § 77, att hemställa 
att kommunfullmäktige fastställer nedanstående taxa för 
schakttillstånd respektive trafikanordningsplan att gälla fr o m 
månadsskiftet efter fullmäktiges beslut.
Taxa för schakttillstånd
Grundavgift
Avgiften inkluderar högst en veckas arbete        3 000 kr

     (ink moms 3750 kr)
Avgift för efterföljande veckor
Avgiften utgår för varje påbörjad vecka. 

           600 kr
         (ink moms 750 kr)

Taxa för trafikanordningsplan
(För de fall då trafikanordningsplanen inte är kopplad till ett 
schaktningstillstånd)
Trafikanordningsplan avgift:          1500 kr

(ink moms 1875) kr
Trafikanordningsplan efterkontroll:            800 kr

  (ink moms 1000kr)



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 31 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Trafikanordningsplan vite, om entreprenören 
inte anpassar sig till de krav kommunen ställer 
på avspärrning, skyltning etc: Upp till 5000 kronor

Av stadsbyggnadsnämndens beslut framgår att antalet ärenden har 
ökat stadigt under senare år och nu uppgår till ca 150 ärenden per 
år. Kommunen kan genom den föreslagna taxan få 
kostnadstäckning för den verksamhet som innebär handläggning av 
ansökningsärenden samt uppföljande kontroller. De avgifter som 
föreslås ligger i paritet med avgiftsnivåerna hos Haninges 
grannkommuner.

Förvaltningens synpunkter
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att taxan ska börja gälla första 
månadsskiftet efter beslut i kommunfullmäktige. Eftersom 
fullmäktige förväntas fatta beslut i ärendet 2016-10-10 föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att taxan träder i kraft 2016-11-01.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter på 
stadsbyggnadsnämndens förslag.

Underlag för beslut
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-05-18, § 77

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner i 

Haninge kommun fastställs att gälla fr o m 2016-11-01.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson 
(M) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 32 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner i 

Haninge kommun fastställs att gälla fr o m 2016-11-01.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom: Trafikavdelningen



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 33 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/302

§ 281 Avgifter för SoL- och LSS-insatser/ändring av 
avgiftskonstruktion för serviceinsatser och 
måltidsavgift vid korttidsvistelse

Sammanfattning
Socialnämnden har i beslut 2016-06-14, § 102, föreslagit att 
kommunförmäktige beslutar om vissa förändringar i 
avgiftskonstruktionen för serviceinsatser och för måltidsavgift vid 
korttidsvistelse. Förändringarna föreslås gälla från 2017-01-01.
Förändringar i avgiftskonstruktion för serviceinsatser
Enligt nu gällande avgiftsregler är personer med psykiska 
funktionsnedsättningar och personer inom LSS-personkrets 1 och 2 
avgiftsbefriade från serviceinsatser (hemtjänstinsatser).
I socialnämndens förslag framhålls att det inte finns några 
objektiva grunder för att undanta ovan nämnda personer från 
avgifter utan de bör omfattas av avgiftsskyldighet på samma villkor 
som övriga grupper som redan idag betalar avgift för utförda 
serviceinsatser.
De personer som blir avgiftsskyldiga med den föreslagna 
avgiftskonstruktionen har möjlighet att ansöka om 
handikappersättning för dessa merkostnader hos Försäkringskassan. 
Bedömningen är att de flesta personer som berörs kommer att få 
sina merkostnader ersatta inom ramen för handikappersättning.
Handikapprådet har informerats om förslaget till förändring och 
inte lämnat några synpunkter.
Förändringar i måltidsavgift vid korttidsvistelse
Enligt nu gällande avgiftsregler fördelas måltidsavgiften vid LSS-
insatsen korttidsvistelse upp på respektive måltid: frukost, lunch 
och middag. Socialnämnden föreslår att avgiften förenklas och 
fördelas på hel- respektive halvdag. Förändringen gör det enklare 
för den enskilde att se hur avgiften har beräknats samt minskar 
socialförvaltningens administration.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 34 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot 
socialnämndens förslag och föreslår därför att förändringarna införs 
från 2017-01-01.

Underlag för beslut
Socialnämndens beslut 2016-06-14, § 102
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27 – Ändring i 
avgiftskonstruktion för serviceinsatser och måltidsavgift vid 
korttidsvistelese

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreslagna förändringar i avgiftstaxan införs.
2. De nya avgifterna i avgiftstaxan gäller från 2017-01-01.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagna förändringar i avgiftstaxan införs.
2. De nya avgifterna i avgiftstaxan gäller från 2017-01-01.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Socialnämnden



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 35 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/284

§ 282 Redovisning av lokalt partistöd för år 2015

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, § 81, att anta regler för 
kommunalt partistöd i Haninge kommun. Bakgrunden var en ny 
bestämmelse i 2 kap 11 § kommunallagen, vilken säger att 
fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 9 § första stycket. Enligt sistnämnda 
paragraf är syftet med partistödet att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin.
Enligt de nya reglerna måste de partier som får stöd redovisa att 
stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske per 
kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året 
efter det att stödet lämnats. Den närmare utformningen av 
redovisningen är inte lagreglerad men av propositionen (2013/14:5 
s 78-79) framgår följande:
- Den ska vara utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande 
bild av hur partiet har använt stödet. Det räcker inte med bara ett 
uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin.
- Den bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som 
har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats 
från tidigare år. Detta gäller dock ej partistöd som sparats från tid 
före innevarande mandatperiod.
- Den bör visa i vilken mån överföringar har gjorts till delar av 
partiorganisationen utanför Haninge och vilka motprestationer som 
i så fall har erhållits.
De nya bestämmelserna i kommunallagen syftar inte till att 
kommunen ska göra en kvalitetsgranskning av inkomna 
redovisningar. Det är i stället respektive parti som självt utser en 
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport 
med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. Genom att partiernas redovisningar av 
partistöd inkommer till kommunen blir de allmänna handlingar och 
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därmed blir det transparent för medborgare och andra hur 
respektive parti har använt sitt partistöd.
Fullmäktige måste årligen fatta särskilt beslut om utbetalning av 
partistödet. Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas 
till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en 
granskningsrapport.
Samtliga partier i fullmäktige har senast den 30 juni 2016 lämnat in 
en redovisning av partistöd samt en granskningsrapport avseende år 
2015.

Förvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av att samtliga partier senast den 30 juni 2016 har 
lämnat in en redovisning av partistöd samt en granskningsrapport 
avseende år 2015, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att dessa 
redovisningar läggs till handlingarna samt att partistöd för år 2017 
ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i 
fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av 
kommunallagen samt tillhörande lokala regler om partistöd i 
Haninge kommun.

Underlag för beslut
- Regler för kommunalt partistöd i Haninge kommun, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-03-21, § 81
- Redovisning av partistöd 2015, Socialdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2015, Moderaterna
- Redovisning av partistöd 2015, Sverigedemokraterna
- Redovisning av partistöd 2015, Miljöpartiet
- Redovisning av partistöd 2015, Liberalerna
- Redovisning av partistöd 2015, Vänsterpartiet
- Redovisning av partistöd 2015, Centerpartiet
- Redovisning av partistöd 2015, Kristdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2015, Rättvisepartiet Socialisterna
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Partiernas redovisningar av partistöd läggs till handlingarna.
2. Partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är 

representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som 
framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala regler om 
partistöd i Haninge kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Partiernas redovisningar av partistöd läggs till handlingarna.
2. Partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är 

representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som 
framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala regler om 
partistöd i Haninge kommun.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Partierna i kommunfullmäktige (genom den 
kontakperson som angetts i respektive partis redovisning)
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Dnr KS 2016/377

§ 283 Uppdrag att ta fram en omsorgsmodell som 
ger föräldrar möjlighet att vara hemma med 
sina barn upp till tre års ålder

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2016-2017 gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en omsorgsmodell som ger 
föräldrar möjlighet att vara hemma med sina barn upp till tre års 
ålder (sid 21).

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har tidigare utrett frågan om 
eventuella alternativ som ger föräldrar möjlighet att vara hemma 
med sina barn upp till tre års ålder. Detta gjordes i samband med att 
kommunfullmäktige 2015-12-07, § 248, beslutade att avveckla 
vårdnadsbidraget fr o m den 1 februari 2016. Förvaltningen 
konstaterade då att riksdagen den 18 november 2015 beslutade att 
upphäva lagen om kommunalt vårdnadsbidrag och att beslutet 
innebär en återgång till den situation som rådde innan införandet av 
lagen, d v s att den utvidgning av den kommunala kompetensen 
som lagen om kommunalt vårdnadsbidrag innebar tas bort. 
Kommunen kan därmed inte längre välja om den ska erbjuda sina 
invånare möjligheten till kommunalt vårdnadsbidrag eller inte.
Förvaltningen hänvisade i sin utredning till rättspraxis från tiden 
före införandet av lagen om kommunalt vårdnadsbidrag. I två 
kammarrättsavgöranden som avser vårdnadsersättning, i Nacka 
kommun (mål nr 2496-06) respektive Sollentuna kommun (mål nr 
4491-06), konstaterade kammarrätten att kommunen inte hade 
befogenhet att införa kommunal vårdnadsersättning, eftersom 
denna omsorgsmodell skulle strida dels mot det kommunalrättsliga 
förbudet att gynna enskild om inte författningsstöd finns, dels mot 
föräldrarnas vårdnads- och underhållsansvar enligt föräldrabalken. 
För att få införa vårdnadsersättning krävdes enligt dessa 
avgöranden uttryckligt lagstöd, antingen att befogenheterna vidgas 
genom ändring i kommunallagen eller genom särskild lagstiftning.
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Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag utgjorde just ett sådant 
uttryckligt lagstöd som saknades vid tiden för kammarrättens 
avgöranden. Innebörden av riksdagbeslutet att upphäva denna lag 
är, i enlighet med det som anförts ovan, att det på nytt blivit 
olagligt för en kommun att erbjuda sina invånare möjlighet till 
vårdnadsbidrag.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning var i ovan nämnda 
ärende att det inte finns utrymme för att införa någon variant av 
vårdnadsersättning i kommunen. Stöd för denna bedömning fick 
förvaltningen vid kontakt med förbundsjurist hos Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL).
Förvaltningen gör samma bedömning i det nu aktuella ärendet, d v 
s att kommunen inte kan införa en alternativ omsorgsmodell i 
enlighet med uppdraget. Detta i och med att lagen om kommunalt 
vårdnadsbidrag är upphävd och ingen ny kompetensutvidgande lag 
har tillkommit. Vid en omvärldsbevakning har förvaltningen inte 
fått kännedom om någon kommun där en alternativ omsorgsmodell 
har införts. Som exempel har detta inte heller skett i Markaryd, där 
den politiska ledningen tidigare haft en uttalad sådan ambition. Vid 
underhandskontakt med den kommunen har det framkommit att de 
har dragit samma slutsats beträffande lagligheten som 
kommunstyrelseförvaltningen redovisat ovan.
I beredningen av ärendet har förnyad kontakt tagits med SKL och 
förvaltningen har på nytt fått stöd för ovan redogjorda bedömning. 
De vidtalade förbundsjuristerna kände heller inte till någon 
kommun i Sverige där en alternativ omsorgsmodell har införts.
Med anledning av ovanstående föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att uppdraget avslutas. Förvaltningen 
konstaterar att den enda modell som ger föräldrar möjlighet att vara 
hemma med sina barn upp till tre års ålder är den statliga 
föräldraförsäkringen. Föräldrar har inom de ramar som gäller för 
den försäkringen möjlighet att fördela föräldrapenningen över tid.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdraget avslutas.
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Överläggningar i kommunfullmäktige
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Uppdraget avslutas.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/109

§ 284 Förteckning över motioner som inte har 
slutbehandlats

Sammanfattning
Enligt 33 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner som 
inte har slutbehandlats redovisas två gånger årligen. Redovisningen 
ska ske på fullmäktiges sammanträde i april/maj och oktober.
Enligt 5 kap 33 § kommunallagen bör en motion beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes.
För närvarande finns 30 motioner som inte har slutbehandlats.
Fem av dessa motioner förväntas behandlas av kommunstyrelsen 
2016-09-26 och av kommunfullmäktige 2016-10-10.

Underlag för beslut
- Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats, 2016-09-
02

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs 

till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs 

till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/110

§ 285 Förteckning över medborgarförslag som inte 
har slutbehandlats

Sammanfattning
Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska 
medborgarförslag som inte har slutbehandlats redovisas två gånger 
årligen. Redovisningen ska ske på fullmäktiges sammanträde i 
april/maj och oktober.
Enligt 6 kap 27a § kommunallagen bör ett medborgarförslag 
handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att 
förslaget väcktes i fullmäktige.
För närvarande finns 55 medborgarförslag som inte har 
slutbehandlats.

Underlag för beslut
- Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats, 
2016-09-02

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förteckningen över medborgarförslag som inte har 

slutbehandlats läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förteckningen över medborgarförslag som inte har 

slutbehandlats läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KS 2015/594

§ 286 Motion från Sedat Dogru (M) om träffpunkt på 
Muskö

Sammanfattning
Sedat Dogru (M) har 2015-12-04 inlämnat en motion till 
kommunfullmäktige om behov av en träffpunkt på Muskö. 
Motionären föreslår i sin motion att kommunfullmäktige beslutar:
Idrottshallen på Muskö iordningsställs så att den kan nyttjas som en 
träffpunkt minst en gång i veckan.
Kommunstyrelsen utreder behov och möjligheter till en permanent 
samlingslokal på Muskö.
Motionen har skickats till äldrenämnden på remiss. Nämnden har i 
sitt svar ställt sig bakom förslaget att kommunstyrelsen ska utreda 
behov och möjligheter till en permanent samlingslokal på Muskö.
Äldrenämnden bedömer dock att lösningen med användande av 
idrottshallen som mindre funktionell eftersom den måste möbleras 
vid varje tillfälle den ska användas. Äldrenämnden förordar istället 
en lösning med en föreningsdriven träffpunkt och att frågan om 
temporär lösning hanteras inom äldrenämnden.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än 
äldrenämnden. Det pågår redan ett arbete med att hitta en lösning 
av lokalfrågan för en träffpunkt på Muskö, både på kort och lång 
sikt. Äldreförvaltningen har haft ett avtal med Sjökrogen men det 
var höga kostnader och verksamheten fungerade inte bra. 
Beträffande den kortsiktiga lösningen vill inte 
kommunstyrelseförvaltningen låsa alternativet till idrottshallen utan 
att det skall finnas andra alternativ öppna för att lösa lokalfrågan 
för träffpunkten.
Beträffande attsats 2, att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
behov och möjligheter till en permanent samlingslokal på Muskö, 
så arbetar kommunstyrelseförvaltningen redan med detta på 
uppdrag av äldreförvaltningen. Arbetet kommer att slutföras utan 
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att kommunfullmäktige behöver fatta något särskilt beslut om detta. 
Det i motionen föreslagna beslutet är alltså enligt 
kommunstyrelseförvaltningens uppfattning obehövligt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår mot ovanstående bakgrund 
att motionen avslås.

Underlag för beslut
- Protokoll äldrenämnden
- Motion 2015-12-04 – Motion om träffpunkt på Muskö

Överläggningar i kommunstyrelsen
Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD), Kennerth Valtersson (SD) och Tobias Hammarberg (L) att 
motionen ska anses besvarad. Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till 
yrkandet att motionen ska anses besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut; att 
motionen ska anses besvarad, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionens anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Sedat Dogru (M) yrkar med instämmande av Annett Haaf (S) bifall 
till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Äldrenämnden



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 45 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 46 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/153

§ 287 Motion från Tobias Hammarberg (L) om 
trygga villkor för ensamkommande barn

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) har inkommit med en motion där han 
föreslår att kommunen ska ta fullt ansvar för de ensamkommande 
barn som av Migrationsverket har anvisats till Haninge kommun.
Enligt en kartläggning av kommunförbundet Stockholms län, KSL, 
placeras majoriteten av ensamkommande barn i Stockholms län i 
andra kommuner än i anvisningskommunen. Motionären vill att de 
ensamkommande barn som anvisats till Haninge kommun också 
ska bo, gå i skola och ha sin kontakt med socialtjänsten i Haninge 
kommun. Motionären vill att kommunen ska ta fram en plan för 
genomförandet av detta.
Motionen har remitterats till socialnämnden.
Av socialnämndens svar framgår det att socialförvaltningen och 
motionären är eniga om att det är bäst för de ensamkommande 
barnen som har anvisats till Haninge också ska bo och leva i 
Haninge. Socialförvaltningen arbetar redan idag aktivt för att det 
ska bli så.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar mot bakgrund av 
socialnämndens remissvar att socialförvaltningen redan arbetar 
med det som motionären föreslår. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår att motionen bör anses besvarad med hänvisning till 
pågående arbete.

Underlag för beslut
- Motion från Tobias Hammarberg (L) Trygga villkor för 
ensamkommande barn, 2016-03-17
- Socialnämndens beslut 2016-06-14 § 105, inkl tjänsteskrivelse

Överläggningar i kommunstyrelsen
Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till motionen.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och bifallsyrkandet från Tobias 
Hammarberg (L). Ordföranden ställer de båda förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) reserverar sig mot 

beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD) bifall till motionen.
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.

Reservationer
Tobias Hammarberg, Kristina Hallberg, Pia Lublin och Gustav 
Klockhoff – samtliga (L) – samt Suzanne Enman och Marie 
Litholm – båda (KD) – reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Socialnämnden
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Dnr KS 2016/103

§ 288 Motion från Alexandra Anstrell (M) för fler 
familjehem

Sammanfattning
Alexandra Anstrell (M) har inkommit med en motion där hon vill 
att kommunfullmäktige ska ge socialförvaltningen i uppdrag att 
arbeta strategiskt och med innovativa lösningar rekrytera flera 
familjehem och öka andelen barn placerade i familjen till 60 % 
eller mer.
Motionen har remitterats till socialnämnden.
Socialnämnden konstaterar i sitt remissvar att socialförvaltningen 
redan idag har ett uppdrag genom Socialstyrelsens föreskrifter att 
kartlägga och analysera behovet av familjehem, och säkerställa 
tillgången.
Det är dock barnets eller ungdomens individuella behov som styr 
placeringsformen varför det kan vara problematiskt att ange att en 
viss andel av alla placeringar bör vara familjehem. Generellt anses 
familjehem vara mer lämpligt för yngre barn och ungdomar när 
syftet är att kompensera för brister i den egna hemmiljön. För äldre 
ungdomar på väg ut i vuxenlivet kan ett stödboende eller HVB-hem 
vara mer passande. Ensamkommande barn och unga placerade i 
jourhem väntar ofta på beslut om uppehållstillstånd från 
Migrationsverket. En familjehemsplacering är en långsiktig 
placering för vård och fostran över längre tid och kan vara olämplig 
att besluta om innan barnet eller ungdomen har beviljats 
uppehållstillstånd.
Rekrytering av fler familjehem är en prioriterad uppgift för 
socialförvaltningen som det arbetas aktivt med. Under det gångna 
året har ett flertal rekryteringsaktiviteter genomförts, t ex 
informationskvällar, information på hemsida och i sociala medier 
och deltagande i rekryteringsmässa. Haninge kommun har också 
anslutit sig till FamiljeHem Sverige, en nationell tjänst där personer 
kan få information om att vara familjehem och också lämna 
intresseanmälan.
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Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar mot bakgrund av 
socialnämndens remissvar att socialförvaltningen redan idag har ett 
uppdrag att arbeta med tillgången på familjehem och prioriterar den 
uppgiften. Nämnden anger också skäl för att det inte är lämpligt att 
bestämma tal för vilken andel av personer som behöver vård och 
stöd som bör ges detta genom familjehem. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att det i motionen 
föreslagna utredningsuppdraget inte bör ges. Motionen bör avslås.

Underlag för beslut
- Motionen
- Beslut från socialnämnden § 103, 2016-06-14 inkl 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse

Överläggningar i kommunstyrelsen
Alexandra Anstrell (M) yrkar bifall till motionen.
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och bifallsyrkandet från 
Alexandra Anstrell (M). Ordföranden ställer de båda förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson och Sara Sixten - samtliga 
(M) reserverar sig mot beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Alexandra Anstrell (M) yrkar bifall till motionen.
Petri Salonen (C) yrkar med instämmande av Mattias Bernhardsson 
(RS) och Nafi Cilgin (V) bifall till kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen.
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Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar 
fullmäktige att bifalla motionen.” Omröstning sker med 
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 34 ja-röster 
mot 20 nej-röster. 6 ledamöter avstår från att rösta och 1 ledamot är 
frånvarande. (Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

Reservationer
Martina Mossberg, Ewa Wasiewicz , Alexandra Anstrell, Sven 
Gustafsson, Sedat Dogru, Sara Sixten, Marin Tomic, Marietta de 
Pourbaix-Lundin, Joakim Goding, Mats Mattson, Kristoffer 
Eriksson, Pernilla Kjellin, Gilbert de Wendel, Birgitta Karlfeldt, 
Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin, Kjell Larsson – samtliga (M) – 
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Socialnämnden
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Dnr KS 2015/484

§ 289 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
anhörigstöd

Sammanfattning
Henrik Svensson (SD) har i rubricerad motion föreslagit 13 
åtgärder i syfte att förbättra anhörigstödet i kommunen.
Motionen har remitterats till äldrenämnden. I beslut 2016-03-30, § 
37, framför nämnden att den satsar på att arbeta förebyggande och 
att den uppsökande verksamheten alltid tar upp anhörigstödet med 
berörda äldre. På träffpunkterna finns information om 
anhörigstödet och biståndshandläggare informerar om insatserna 
till stöd för anhöriga.
Nedan framgår i korthet motionärens förslag i punktform samt 
äldrenämndens svar på respektive förslag.
1. Kommunen föreslås köpa in fler platser för egna boenden för 
sjuka.
Äldrenämndens svar: Haninge kommun har platser i egen regi och 
köpta platser. Prisskillnaden mellan kommunens egna platser och 
de köpta enstaka platserna är marginell.
2. Kommunen föreslås arbeta mer med förebyggande insatser så att 
den sjuke kan bo hemma så länge som möjligt.
Äldrenämndens svar: Inriktningen inom nämnden är att stödja 
kvarboende i ordinärt boende så länge som möjligt med insatser i 
form av hemtjänst och korttidsboende. I Haninge bor 3 % av 
befolkningen över 65 år i särskilt boende, vilket är lägre än i övriga 
Södertörnskommuner och en låg nivå jämfört med riket i stort.
3. Kommunen föreslås öka antalet platser för somatiskt sjuka.
Äldrenämndens svar: Haninge kommun har slutit nytt ramavtal 
med 5 vård- och omsorgsboenden, varav 4 av dessa har platser för 
personer med somatiska sjukdomar. Bedömningen är att det nu 
kommer det att finnas tillräckligt med platser för denna målgrupp.
4. Kommunen föreslås skapa fler stödgrupper för olika typer av 
sjukdomar.
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Äldrenämndens svar: Uppstart av cirklar sker kontinuerligt, när det 
finns tillräckligt underlag för en ny grupp.
5. Kommunen föreslås sänka maxkostnaden för trygghetslarm från 
150 till 100 kr per månad.
Äldrenämndens svar: Nämnden bedömer att det inte finns någon 
anledning att sänka avgiften för larm. Vid en jämförelse med andra 
kommuner på Södertörn varierar kostnaderna mellan 145 och 346 
kr/mån.
6. Kommunen föreslås öka den avgiftsfria avlösningen i hemmet 
från 10 till 15 timmar per månad.
Äldrenämndens svar: Även i fråga om avlösning varierar 
förhållandena mellan kommunerna på Södertörn. Nämnden 
bedömer att det inte finns anledning att ändra nuvarande 
omfattning.
7. Kommunen föreslås ta fram rutiner för kartläggning av 
stödbehov.
Äldrenämndens svar: Detta finns redan i fråge- och 
samtalsunderlagen som den uppsökande verksamheten och 
samtalskonsulenten använder.
8. Kommunen föreslås utveckla fler typer av anhörigstöd.
Äldrenämndens svar: Insatserna är individanpassade.
9. Kommunen föreslås ha fler minnesträningsaktiviteter för 
demenssjuka.
Äldrenämndens svar: Nämnden följer de nationella riktlinjerna för 
vård och omsorg av personer med demenssjukdom.
10. Kommunen föreslås ha fler program för fysisk muskelträning.
Äldrenämndens svar: Deltagarna i dagverksamheten får stimulans 
genom sånger, musik, dans, rörelser, promenader, måleri, 
gymnastik, bollspel m m.
11. Kommunen föreslås servera mindre andel industrilagad mat.
Äldrenämndens svar: Maten till äldreboenden, träffpunkter och 
dagverksamheter är näringsrik, allsidigt sammansatt och lagas i 
eget kök.
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12. Kommunen föreslås bygga upp en digital mötesplats för 
anhöriga.
Äldrenämndens svar: Nämnden har i dagsläget inga planer på att 
bygga upp ytterligare digitala forum utöver aktivitetsguiden.
13. Kommunen föreslås göra informationen om anhörigstöd på 
kommunens hemsida tillgänglig på fler språk än svenska.
Äldrenämndens svar: Nämnden bedömer att det är bättre att ha all 
information samlad på Haninge kommuns hemsida.

Förvaltningens synpunkter
Vid underhandskontakt med äldreförvaltningen har 
kommunstyrelseförvaltningen fått ett förtydligande avseende svaret 
på punkt 13 i motionen. På kommunens hemsida finns information 
om anhörigstöd och denna kan göras tillgänglig på en mängd olika 
språk genom en knapptryckning på funktionen ”Google Translate”.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att tillägga och 
föreslår mot bakgrund av äldrenämndens remissyttrande att 
motionen avslås.

Underlag för beslut
- Motion om anhörigstöd
- Äldrenämndens beslut 2016-03-30, § 37
- Äldreförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-27

Överläggningar i kommunstyrelsen
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och yrkandet från Kennerth 
Valtersson (SD) att motionen ska anses besvarad. Ordföranden 
ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
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1. Motionen avslås. 

Överläggningar i kommunfullmäktige
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Annett Haaf (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen.
Martina Mossberg (M) yrkar att punkterna 5 och 6 i motionärens 
förslag ska avslås i enlighet med kommunstyrelsens förslag men att 
punkterna 1-4 och 7-13 ska anses besvarade.
Kommunfullmäktige behandlar beslutspunkterna 5 och 6 
gemensamt respektive 1-4 och 7-13 gemensamt.
Beslutspunkter 5 och 6
Två förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag att avslå 
punkterna samt Sverigedemokraternas förslag att anse punkterna 
besvarade. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner 
att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutspunkter 1-4 och 7-13
Två förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag att avslå 
punkterna samt Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag att 
anse punkterna besvarade. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag att 
avslå punkterna röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej 
beslutar fullmäktige att anse punkterna besvarade.” Omröstning 
sker med voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 30 
ja-röster mot 30 nej-röster. 1 ledamot är frånvarande. 
(Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
ordförandens röst är utslagsröst. Ordföranden röstar ja och därmed 
beslutar fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
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Reservationer
Jenny Manners, Yvonne Forsberg, Kennerth Valtersson, Christian 
Lindefjärd, Eva Manners och Bernt Strömberg – samtliga (SD) – 
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Äldrenämnden
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Dnr KS 2016/99

§ 290 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) om ett minnesträd för Pela och 
Fadime

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i en motion 
framfört önskemål om att kommunen ska hedra och påminna om 
Pelas, Fadimes och andras kamp för frihet och mot förtryck, 
exempelvis genom att på 15-årsdagen av hedersmordet på Fadime 
plantera ett träd med ett minnesmärke på en central plats i 
kommunen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
följande:
- Att låta stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram förslag på lämplig central plats, 
lämpligt minnesmärke samt en informerande text för ett 
minnesmärke i enlighet med motionens inriktning.
- Att medel avsätts för genomförandet av ett minnesmärke tillägnat 
de som kämpat eller kämpar mot hedersrelaterat våld och förtryck.
- Att införa en årligen återkommande minnesstund för att påminna 
och aktualisera förekomsten av hedersrelaterat våld i samhället.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt beredningen för mänskliga rättigheter (MR-
beredningen).
Stadsbyggnadsnämnden framför i beslut 2016-04-20, § 53, att 
dessa unga personer och deras öde är ett av många att hedra och 
lyfta fram. Nämnden menar att det i praktiken innebär att om 
kommunen väljer att hedra ett sådant öde, måste den ta ställning till 
andra. Om kommunen väljer bort något eller gör ett urval måste 
den kunna ge svar på varför. Därför är kopplingen till 
sammanhanget för Haninge viktig. Vidare menar nämnden att 
eventuella satsningar bör göras i samråd med organisationer som 
arbetar med den aktuella frågan. Om det skulle bli aktuellt att välja 
ut en lämplig central plats föreslår stadsbyggnadsnämnden 
Poseidons torg, som enligt planeringen ska byggas om under 2017.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-05-18, § 66, 
överensstämmer med stadsbyggnadsnämndens avseende vad 
kommunen väljer att hedra och uppföra minnesmärken kring, att 
kopplingen till sammanhanget för Haninge är viktig samt att 
eventuella satsningar bör ske i samråd med berörda organisationer. 
Nämnden understryker därutöver att planering och genomförande 
av den typ av högtidlighållande som föreslås i motionen kräver 
resurser. Vad gäller lämplig plats om ett minnesmärke skulle bli 
aktuellt, instämmer kultur- och fritidsnämnden inte i 
stadsbyggnadsnämndens förslag utan anser att ett minnesmärke gör 
sig bättre på de platser där kopplingen till Fadime och Pela är 
tydlig.
MR-beredningen anser att motionärerna berör ett viktigt område 
och att det är av stor vikt att synliggöra frågor som rör 
inskränkande av frihet. Samtidigt menar beredningen att detta är ett 
av många viktiga områden som hör till mänskliga rättigheter. I 
syfte att ta ett bredare grepp i frågan föreslår beredningen att i 
stället låta plantera ett träd som får symbolisera de mänskliga 
rättigheterna.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i 
stadsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens yttranden 
vad gäller svårigheterna att göra ett urval, d v s att välja vad 
kommunen hedrar eller inte hedrar. Förvaltningen instämmer även i 
att kopplingen till Haninge bör vara starkare om kommunen ska 
välja ut en enskild person eller enskild händelse att hedra. Med 
tanke på allvaret i den bakgrund som har föranlett motionen, anser 
förvaltningen att förslaget från MR-beredningen är bra och att ett 
träd som får symbolisera de mänskliga rättigheterna därför bör 
planteras.
Förvaltningen föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden ges i 
uppdrag att i samråd med kultur- och fritidsnämnden plantera ett 
träd, i första hand på Poseidons torg i samband med dess 
ombyggnad och i andra hand på annan plats som 
stadsbyggnadsnämnden bedömer lämplig. Vidare bör 
stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med MR-
beredningen utforma en text att placera vid trädet.
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Kostnaderna får finansieras ur stadsbyggnadsnämndens medel för 
ombyggnaden av Poseidons torg. Om annan plats väljs får 
finansiering ske inom stadsbyggnadsnämndens driftbudgetram.

Underlag för beslut
- Motion om minnesträd för Pela och Fadime
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-04-20, § 53
- MR-beredningens beslut 2016-05-04
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-05-18, § 66

Överläggningar i kommunstyrelsen
Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till motionen.
Alexandra Anstrell (M) yrkar bifall till beslutspunkt 1 i 
kommunalrådsberedningens förslag och avslag på beslutspunkterna 
2-4.
Marie Litholm (KD) yrkar avslag på motionen i sin helhet och 
avslag på beslutspunkterna 2-4.
Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut och 
kommunstyrelsen behandlar beslutspunkterna var för sig.
Beslutspunkt 1
Följande förslag föreligger: kommunalrådsberedningens förslag att 
motionen ska anses besvarad, som Alexandra Anstrell (M) har 
yrkat bifall till, Tobias Hammarbergs (L) yrkande att motionen ska 
bifallas och avslagsyrkande från Marie Litholm (KD). Ordföranden 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) reserverar sig mot 
beslutet.
Beslutspunkterna 2-4
Följande förslag föreligger: kommunalrådsberedningens förslag 
och avslagsyrkandet från Alexandra Anstrell (M) och Marie 
Litholm (KD). Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.
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Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson och Sara Sixten - samtliga 
(M), reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
2. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med kultur- 

och fritidsnämnden plantera ett träd som får symbolisera de 
mänskliga rättigheterna, i första hand på Poseidons torg och i 
andra hand på annan plats som stadsbyggnadsnämnden 
bedömer lämplig.

3. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med MR-
beredningen utforma en text att placera vid trädet.

4. Kostnaderna finansieras ur stadsbyggnadsnämndens medel för 
ombyggnaden av Poseidons torg. Om annan plats väljs sker 
finansiering inom stadsbyggnadsnämndens driftbudgetram.

Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) reserverar sig avseende 
beslutspunkt 1, Alexandra Anstrell (M), Sven Gustafsson (M) och 
Sara Sixten (M) reserverar sig avseende beslutspunkterna 2-4.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Mattias 
Bernhardsson (RS) bifall till motionen.
Marie Litholm (KD) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson 
(M) och Meeri Wasberg (S) att motionen ska avslås.
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Sven 
Gustafsson (M), Samuel Skånberg (V) och Mattias Bernhardsson 
(RS) att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.
Meeri Wasberg (S) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde.
Ordföranden ställer först förslaget att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde mot förslaget att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde.
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Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar 
fullmäktige att återremittera ärendet.” Omröstning sker med 
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 24 ja-röster 
och 36 nej-röster. 1 ledamot är frånvarande. (Omröstningsresultat, 
se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
Därmed faller övriga yrkanden.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom: Kultur- och fritidsnämnden, MR-beredningen
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Dnr KS 2016/5

§ 291 Befrielse från uppdrag
Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Yosefin Janabi (S), ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden
Erik Vargklint (SD), ledamot i grund- och förskolenämnden
Johan Ruud (SD), ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Fanny Larsson (S), ersättare i stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut
1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny 

sammanräkning efter Yosefin Janabi (S).
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny 

sammanräkning efter Yosefin Janabi (S).
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De entledigade
Berörda gruppledare
Berörda organ
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Dnr KS 2016/5

§ 292 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda

Ersättare i äldrenämnden efter Acer Tuncer (MP) t o m 2018-12-31
Lea Fernquist (MP)
Ersättare i äldrenämnden efter Guy Lööv (S) t o m 2018-12-31
Bordläggning (S)

Förslag till beslut
1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nedanstående val bordläggs.

Ersättare i äldrenämnden efter Guy Lööv (S) t o m 2018-12-31
2. Nedanstående val förrättas.

Lea Fernquist (MP), ersättare i äldrenämnden efter Acer Tuncer 
(MP) t o m 2018-12-31

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ
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Dnr KS 2016/5

§ 293 Val till vissa uppdrag

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Yosefin Janabi (S) t o m 
2018-12-31
Bordläggning (S)
Ledamot i grund- och förskolenämnden efter Erik Vargklint (SD) t 
o m 2018-12-31
Therese Nilsson (SD)
Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Therese Nilsson (SD) 
t o m 2018-12-31
Kim Lindholm (SD)
Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Johan Ruud (SD) t o m 
2018-12-31
Yvonne Lindholm (SD)
Ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Fanny Larsson (S) t o m 
2018-12-31
Bordläggning (S)

Förslag till beslut
1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nedanstående val bordläggs.

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Yosefin Janabi (S) t 
o m 2018-12-31
Ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Fanny Larsson (S) t o 
m 2018-12-31

2. Nedanstående val förrättas.
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Kommunfullmäktige Protokoll 65 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Therese Nilsson (SD), ledamot i grund- och förskolenämnden 
efter Erik Vargklint (SD) t o m 2018-12-31
Kim Lindholm (SD), ersättare i grund- och förskolenämnden 
efter Therese Nilsson (SD) t o m 2018-12-31
Yvonne Lindholm (SD), ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
efter Johan Ruud (SD) t o m 2018-12-31

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 66 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 294 Framställan av interpellationer och frågor

KS 2016/451
Interpellation från Samuel Skånberg (V) om allaktivitetshus i 
Brandbergen

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 
Coksürer (MP).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 
Coksürer (MP).
__________
KS 2016/452
Interpellation från Samuel Skånberg (V) om krisberedskap i 
kommunen

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).
__________
KS 2016/453
Interpellation från Marie Litholm (KD) om anställning av personer 
med funktionsnedsättning

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 67 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).
__________
KS 2016/454
Interpellation från Martina Mossberg (M) om företagsklimatet i 
kommunen

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).
__________
KS 2016/455
Interpellation från Joakim Goding (M) om nedgången i 
biblioteksutlåning och tillgång till ny media

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 
Coksürer (MP).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 
Coksürer (MP).
__________
KS 2016/456
Interpellation från Sara Sixten (M) om planerad flytt av Ribby 
förskolas gård



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 68 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).
__________
KS 2016/457
Interpellation från Alexandra Anstrell (M) om 
arvodesnedskärningar till gode män

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).
__________
KS 2016/458
Interpellation från Alexandra Anstrell (M) om det ökande 
försörjningsstödet och arbetslösheten

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).
__________



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 69 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

KS 2016/459
Interpellation från Alexandra Anstrell (M) om ekologiska inköp

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor 
Annica Hjerling (MP).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor 
Annica Hjerling (MP).
__________
KS 2016/460
Interpellation från Alexandra Anstrell (M) om vart arbetet med 
besöksnäringen i Haninge tog vägen?

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av besöksnäringsansvarig Ulla-Britt Öhman (C).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av besöksnäringsansvarig Ulla-Britt Öhman (C).
__________
KS 2016/461
Interpellation från Sara Sixten (M) om skolkande gymnasieelever

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande Anders Nordlund (S).



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 70 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande Anders Nordlund (S).
__________
KS 2016/462
Interpellation från Sara Sixten (M) om lärartäthet och sjukfrånvaro 
i Haninges skolor

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).
__________
KS 2016/463
Interpellation från Martina Mossberg (M) om renoveringen av 
Ornö skola

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).
__________
Expedieras: Akter
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 71 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 295 Anmälan av motioner

KS 2016/411
Motion från Sven Gustafsson (M) om särskilda badtider för 
kvinnor i Torvalla simhall

Förslag till beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/427
Motion från Kennerth Valtersson (SD) rörande behovet av att 
avskaffa könsseparata badtider i Torvalla simhall

Förslag till beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/449
Motion från Marie Litholm (KD) och Joachim Krylborn (KD) om 
kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018

Förslag till beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Joachim Krylborn (KD) är inte närvarande och därmed stryks hans 
namn från motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 72 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

KS 2016/450
Motion från Marie Litholm (KD) om att inrätta vårdserviceteam i 
Haninge

Förslag till beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
Expedieras: Akter



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 73 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 296 Anmälan av medborgarförslag

KS 2016/421
Medborgarförslag: Utforma en ny, aktuell och utförlig policy för 
god ortnamnssed i Haninge kommun

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2016/425
Medborgarförslag: Bygg ett utomhusgym i anslutning till 
elljusspåret i Vendelsö

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.
__________
KS 2016/431
Medborgarförslag: Bättre belysning, vägskyltar och information 
vid Torvalla idrottsområde

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 74 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
Expedieras:
Akter
För kännedom:
Förslagsställarna
Berörda nämnder



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 75 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/404

§ 297 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) 
om privatekonomi och vardagsjuridik i 
gymnasieskolan

Svar lämnas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande Anders Nordlund (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 76 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/408

§ 298 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) 
om upphandling för effektivare 
energianvändning och en bättre miljö

Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 77 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/414

§ 299 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt 
stöd

Svar lämnas av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 78 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/416

§ 300 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om tryggheten för barn och elever i 
Vendelsö

Svar lämnas av ansvarigt kommunalråd för brottsförebyggande 
arbete Petri Salonen (C).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 79 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/417

§ 301 Svar på interpellation från Tobias 
Hammarberg (L) om trygghet och studiero i 
skolan

Svar lämnas av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 80 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 302 Meddelanden

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-08-29; § 204 
Medborgarförslag: Bygg en ny avfart till Tungelsta   Dnr KS 
2015/596
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-08-29; § 205 
Medborgarförslag: Pulkabacke, fritidsgård och flera bussturer i 
Vega   Dnr KS 2016/43
Protokollsutdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-
09-20; § 85 Uppdrag att utreda under vilka former en verksamhet 
inom ramen för Svenska med baby kan bedrivas i Haninge   Dnr 
GVN 2015/46
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-09-21; § 85 
Medborgarförslag: Anordna en fotoutställning om Handen/Haninge 
från nu och då på biblioteket i Handen
Protokollsutdrag äldrenämnden 2016-09-28; § 89 
Medborgarförslag: Starta och driv en träffpunkt på Muskö   Dnr 
ÄN 2015/265
Protokollsutdrag äldrenämnden 2016-09-28; § 96 Rapportering 
enligt socialtjänstlagen   Dnr ÄN 2016/187
Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm, meddelad 2016-09-21
Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende 
kommunfullmäktiges beslut 2015-12-07 att avslå ansökan från 
Föreningen Haninge Konstnärer om borgen
Förvaltningsrättens avgörande: Överklagandet avslås
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting till seminarium 
om fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare

Förslag till beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 81 (81)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden informerar om att presidiet efter överläggningar med 
gruppledarna har beslutat att ha en tematimme i samband med att 
översiktsplanen behandlas vid fullmäktiges sammanträde den 7 
november. Då bjuds en tjänsteman in för att presentera 
översiktsplanen och därefter följer debatt och beslut i ärendet, 
vilket kommer att ligga först på dagordningen. Med anledning av 
tematimmen utgår frågestunden vid detta sammanträde. 
__________
Expedieras: Akter



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kommunstyrelseförvaltningen Recit 1 (1)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Kansliet 2016-09-28 KS 2016/61
Handläggare
Rebecca Band, kommunsekreterare

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se

Kungörelse

Sammanfattning
Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2016-MM-
DD och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt 
kommunfullmäktiges beslut.

Förslag till beslut
1. Sammanträdet är kungjort i laga ordning.
__________



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kommunstyrelseförvaltningen Recit 1 (1)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Kansliet 2015-10-28 KS 2015/370
Handläggare
Rebecca Band, kommunsekreterare

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se

Justering

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh 

(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M) 
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera 
kommunfullmäktiges protokoll ___dag 2016-MM-DD.

__________



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kommunstyrelseförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Kansliavdelningen 2016-09-28 KS 2016/63
Handläggare
Rebecca Band, biträdande kommunjurist

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se

Ledamöternas frågestund - paragrafmall 
kommunfullmäktige

Sammanfattning
Här skriver du en kort sammanfattning. Den ska vara densamma 
som finns i tjänsteskrivelsen. Sammanfattningen ska vara så väl 
utformad att mottagaren lätt kan sätta sig in i vad det handlar om.
En längre bakgrundsbeskrivning ska lämnas i tjänsteskrivelsen, 
som anges som underlag för beslut.
Om det är en remiss ska det anges från vem remissen kommer och 
remisstidens längd.
Datum skrivs genomgående: 2015-00-00 / torsdag 2015-00-00.
Klockslag skrivs genomgående: 13.15.
Undvik förkortningar.

Förvaltningens synpunkter
Endast under denna rubrik ska handläggares och utredares egna 
bedömningar och reflektioner finnas.

Underlag för beslut
Här anges de dokument som ligger till grund för förslag till beslut, 
exempel:
- Tjänsteutlåtande datum – titel
- Rapport datum – titel
- Redovisning datum – titel
- Remiss från myndighet datum – titel
- Ansökningshandlingar från – titel
- Hänvisning till webbsida vid stora dokument (t ex riksdagen.se 
för SOU).

Förslag till beslut
- Beslutstexten skrivs i presensform



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kommunstyrelseförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Kansliavdelningen 2016-09-28 KS 2016/63
Handläggare
Rebecca Band, biträdande kommunjurist

- Beslutstexten formuleras så att nämnden kan göra den till sin 
egen utan ändring av textens form

- Beslutstexten ska vara självständig och kunna förstås lösryckt 
ur sitt sammanhang

- Beslutstexten skrivs i korta huvudsatser
- Mellanrum mellan varje beslutstext
- Beslutstexten ska numreras även om det bara är ett beslut
Exempel på beslutsformuleringar:
1. Uppföljningen godkänns.
2. Rapporten godkänns.
3. Kommunstyrelsen ansöker om medel för /ändamål/.
4. Riktlinjer för /.../ fastställs.
5. Rapporten läggs till handlingarna.
6. Medlen tas ur ... anslag för /.../.
7. Projektet finansieras med /.../.
8. /.../ överlämnas till /myndighet/.
9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Bengt Svenander
Kommundirektör

Niklas Näslund
Kanslichef

Expedieras: Akt
För verkställighet: 
För kännedom: 



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/294

§ 272 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om ökade kostnader för sjukpenning, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-
12
Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt



















Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/390

§ 273 Haninge kommuns tertialuppföljning, T2

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt tolv övergripande mål fördelade 
på fyra målområden. Målområdena är välmående 
kommuninvånare, utveckling och en attraktiv närmiljö samt 
effektiv, kvalitet och service. Varje mål följs upp med flera 
indikatorer. I delårsuppföljningen finns årets värden för ett antal 
indikatorer, dock inte alla. Nya värden på indikatorerna 
kommenteras var för sig, och helhetsbedömningen för fullmäktiges 
mål rapporteras i årsredovisningen. I delårsrapporten har samtliga 
mål bedömts som ej utvärderade. Kommunfullmäktiges uppdrag till 
nämnderna rapporteras i egen bilaga.
Resultaten från årets medborgarundersökning är generellt sett något 
sämre jämfört med de två senaste åren, men förändringarna är 
oftast inom den så kallade statistiska felmarginalen. Det gäller till 
exempel nöjd medborgarindex och nöjd inflytandeindex. 
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och de som 
svarar har inte nödvändigtvis själva någon erfarenhet av området 
som frågan avser. Ett fördjupat arbete kring hur man ska arbeta 
med och förhålla sig till medborgarundersökningens resultat pågår.
Samverkan mellan nämnderna och förvaltningarnas verksamheter 
har ökat. Socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen 
arbetar tillsammans för att få fram bostäder till socialtjänstens 
målgrupper, inklusive nyanlända. Utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tecknat 
en överenskommelse om samverkan kring barn och ungdomar. 
Samarbetet inleddes med ett seminarium för chefer om våld i 
skolan. Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen 
samarbetar för att säkra skolgång för barn som bor i skyddat 
boende. Äldreförvaltningen samverkar med kultur- och 
fritidsförvaltningen för att kunna erbjuda äldre ett tillgängligt 
kultur- och fritidsutbud.
Alla nämnder arbetar med miljöfrågor, genom att miljöanpassa 
verksamheterna eller genom att medarbetarna gör klimatsmarta val 
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Förvaltningsberättelse
Kommunfullmäktige har fastställt tolv övergripande mål fördelade på fyra 
målområden.  Målområdena är välmående kommuninvånare, utveckling och en 
attraktiv närmiljö samt effektiv, kvalitet och service. Varje mål följs upp med flera 
indikatorer. I delårsuppföljningen finns årets värden för ett antal indikatorer, dock 
inte alla. Nya värden på indikatorerna kommenteras var för sig, och 
helhetsbedömningen för fullmäktiges mål rapporteras i årsredovisningen. I 
delårsrapporten har samtliga mål bedömts som ej utvärderade. Kommunfullmäktiges 
uppdrag till nämnderna rapporteras i egen bilaga.

Resultaten från årets medborgarundersökning är generellt sett något sämre jämfört 
med de två senaste åren, men förändringarna är oftast inom den så kallade statistiska 
felmarginalen. Det gäller till exempel nöjd medborgarindex och nöjd inflytandeindex. 
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och de som svarar har inte 
nödvändigtvis själva någon erfarenhet av området som frågan avser. Ett fördjupat 
arbete kring hur man ska arbeta med och förhålla sig till medborgarundersökningens 
resultat pågår.

Samverkan mellan nämnderna och förvaltningarnas verksamheter har ökat. 
Socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen arbetar tillsammans för att få 
fram bostäder till socialtjänstens målgrupper, inklusive nyanlända. 
Utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har 
tecknat en överenskommelse om samverkan kring barn och ungdomar. Samarbetet 
inleddes med ett seminarium för chefer om våld i skolan. Socialförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen samarbetar för att säkra skolgång för barn som bor i skyddat 
boende. Äldreförvaltningen samverkar med kultur- och fritidsförvaltningen för att 
kunna erbjuda äldre ett tillgängligt kultur- och fritidsutbud.

Alla nämnder arbetar med miljöfrågor, genom att miljöanpassa verksamheterna eller 
genom att medarbetarna gör klimatsmarta val i det dagliga arbetet. Ekologiska inköp 
ökar. I folkhälsoarbetet arbetar nämnderna mot alkohol, narkotika, doping och tobak 
bland barn och unga, bygga utegym och anpassa lokaler för personer med 
funktionsnedsättning samt att utveckla aktiviteter och programpunkter på träffpunkter 
för de äldre. 

Nämnderna prognostiserar sammanlagt ett överskott på 30,4 mnkr inklusive 
fullmäktiges reserv, medan finansförvaltningen prognosticerar ett underskott på 30,0 
mnkr. Årsprognosen för kommunen totalt är 83,5 mnkr vilket är 0,4 mnkr bättre än 
årsbudget. Prognosen innebär att resultatet är 2,0 procent av skatteintäkterna och 
generella statsbidrag.

Sjukfrånvaron i kommunen har under perioden januari - juli ökat från 7,2 procent till 
7,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Sjuktalen fortsätter 
generellt att öka i Sverige, men ökningstakten är avtagande. Förvaltningarna 
samarbetar löpande med personalavdelningen och företagshälsovården med att 
förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron.
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Uppföljning av fullmäktiges mål 
Varje mål följs upp med flera indikatorer. I delårsuppföljningen finns årets värden för 
ett antal indikatorer, dock inte alla. Nya värden på indikatorerna kommenteras var för 
sig, och helhetsbedömningen för fullmäktiges mål rapporteras i årsredovisningen. I 
delårsrapporten har samtliga mål bedömts som ej utvärderade.

Välmående kommuninvånare
1. God folkhälsa
En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt 
perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan 
stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på 
något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra 
sina livsvanor i en positiv riktning.

Kommentar:
Kommunstyrelsen arbetar med att ändra kostpolicyn i enlighet med 
livsmedelsverkets måltidsmodell. Projektet En frisk generation kommer att fortsätta.
Grund- och förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 
tobak som årets prioriterade område. En workshop kring tobaksfri skola har 
genomförts med deltagare från samtliga Ungsam-grupper. Verksamheterna upplever 
prioriteringen av tobaksfri skola som inspirerande. 
Alla högstadieskolor och gymnasieskolor har en fungerande Ungsam-grupp. Det 
förebyggande arbetet är påbörjat inom ramen för Ungsam. Gymnasierektorerna 
bedömer att samarbetet blir allt bättre men att fokus behöver flyttas mot att planera 
förebyggande aktiviteter.
Båda utbildningsnämnderna har godkänt de årliga kvalitetsrapporterna för elevhälsans 
medicinska och psykologiska insatser under läsåret 2014-2015 vid sammanträden i 
april. Kvalitetsredovisning för 2016 redovisas i nämnderna före april månads utgång 
2017.
Kultur- och fritidsnämnden bidrar till målområdet genom att stärka psykisk och 
fysisk hälsa genom möjliggörande av fysisk aktivitet, upplevelser och relationer i 
tillgängliga miljöer och lokaler. Anläggningar och verksamheter utvecklas och 
anpassas för personer med funktionsnedsättning. Nämndens verksamheter har en bred 
samverkan med civilsamhället och andra aktörer. 
Arbetet med att implementera det idrottspolitiska och det kulturpolitiska programmet 
pågår. Verksamheter utvecklas utifrån barns och ungdomars förutsättningar och 
livsvillkor. Verksamheterna samverkar med andra förvaltningar i kommunen för att 
förbättra folkhälsan avseende alkohol, narkotika, doping och tobak samt i det 
förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och i trygghetsfrågor.



6

Socialnämnden bidrar till målområdet med insatser och med förebyggande arbete för 
en god folkhälsa. En överenskommelse för långsiktigt och samordnat förebyggande 
arbete kring bland annat folkhälsa har tecknats med utbildningsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen. Arbete pågår med att ta fram en gemensam 
handlingsplan för arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT).
Stadsbyggnadsnämnden arbetar kontinuerligt med aktiviteter och förbättringar för 
att bidra till medborgarnas möjligheter till välmående, god hälsa, delaktighet och 
trygghet. Hittills under året har ett utkast till lekplatsplan tagits fram, aktiviteter och 
innehåll i Eskilsparken har utökats och Brandbergsparken inklusive ett nytt utegym 
har invigts.
Äldrenämnden arbetar utifrån Socialstyrelsens arbetsmodell Projekt Individens 
Behov i Centrum. Modellen skapar utrymme för en strukturerad dokumentation av 
den äldres behov och gör äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker och ger den 
äldre ökad möjlighet till delaktighet i utredning, planering och uppföljning.
Seniorerna medverkar i större utsträckning till att utveckla aktiviteter och 
programpunkter på träffpunkterna.
Projekt Mötesplats har banat väg för en förbättrad samverkan mellan olika vård- och 
omsorgsgivare kring den enskilde äldre.  Projektet leds av Nestor FoU-center och en 
bred representation av vårdgivare deltar. 

Kommentarer per indikator
Indikator God psykisk hälsa, åk 9 I Stockholmsenkäten är resultatet för både pojkar 
och flickor 55. Genomsnittet totalt för alla kommuner är 58. Flickor mår sämre än 
pojkar, både i Haninge och i övriga kommuner. Med utgångspunkt från gällande 
förutsättningar är nuvarande bedömning att målvärdet troligen inte kommer att 
uppnås 2018.
Indikator God psykisk hälsa, gymnasiet åk 2 I Stockholmsenkäten är resultatet för 
både pojkar och flickor 54. Genomsnittet totalt för alla kommuner är 56. Flickor mår 
sämre än pojkar, både i Haninge och i övriga kommuner. Med utgångspunkt från 
gällande förutsättningar är nuvarande bedömning  att målvärdet troligen inte kommer 
att uppnås 2018.
Indikator Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar har 
minskat med 3 enheter från 59 till 56. Kultur- och fritidsnämnden arbetar långsiktigt 
med att genomföra det idrottspolitiska programmet där den politiska inriktningen 
finns fastslagen. Nämnden har bland annat under året byggt utegym på efterfrågan 
från medborgare. Flera förbättringar har även genomförts vad gäller t.ex. bokning av 
lokaler samt att nolltaxa införts sedan senaste mätningen. Nöjd-medborgar-index är 
en attitydundersökning och de som svarat på medborgarundersökningen behöver inte 
ha tagit del av något utbud. Nuvarande bedömning är att målvärdet troligen inte 
kommer att uppnås. 
Indikator Nöjd medborgarindex (NMI) kultur har minskat från 61 till 60 jämfört 
med föregående år. Minskningen är inte statistiskt säkerställd. Kultur- och 
fritidsnämnden bedriver ett långsiktigt arbete med kulturfrågor där inriktningen finns 
fastslagen i kommunens kulturpolitiska program. Det kulturpolitiska programmet 
omfattar alla nämnder i kommunen. Med utgångspunkt från gällande förutsättningar 
är nuvarande bedömning att målvärdet troligen inte kommer att uppnås 2018.
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Indikator Sjukpenningtalet har ökat i Haninge. Trenden är att sjukpenningtalet ökar 
i hela landet. Sedan december 2015 har genomsnittliga sjukpenningtalet i riket ökat 
från 10,5 till 10,8. I Stockholms län har tre kommuner högre sjukpenningtal än 
Haninge. Med utgångspunkt från gällande förutsättningar är nuvarande bedömning att 
målvärdet troligen inte kommer att uppnås 2018.
Övriga indikatorer följs upp i årsredovisningen.
Indikator Utfall 

2015
Utfall 
augusti 
2016

Mål 2018

KF God psykisk hälsa, åk 9 55 70

KF God psykisk hälsa, gymnasiet åk 2 54 70

KF Nöjd medborgarindex, idrott och motion 59 56 63

KF Nöjd medborgarindex, kultur 61 60 65

KF Sjukpenningtalet 11,5 11,8 7,0

2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet
Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd 
trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande 
verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.

Kommentar:
Kommunstyrelsen har under våren 2016 slutfört utvärderingen av metoder och 
verktyg för medborgardialog. Rekommendationer från rapporten är bland annat att 
Haninge ska stärka samordning och enhetlighet mellan förvaltningar och höja 
ambitionsnivån avseende återkoppling till medborgarna. Förändrad ledning och 
samordning av det brottsförebyggande arbetet, som innebär ett tillbakatagande av ett 
politiskt råd, beslutas i fullmäktige i september. Flyktingmottagandet fortgår med 
bedömning av behov av olika säkerhetshöjande åtgärder. Planering för etableringar av 
flyktingbostäder och HVB-hem sker enligt regeringens kommunanvisningar. Tidigare 
evakueringsboenden som stöd till Migrationsverket har upphört. Ett samverkansavtal 
mellan kommunen och polisen är tecknat.
Grund- och förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; 
Samtliga förskolor ser till att det finns forum för pedagogisk dokumentation och 
reflektion utifrån barnens frågor. Grundskolorna arbetar med delaktighet i 
undervisningen och delaktighet genom elevråd. Alla gymnasieskolor har en 
likabehandlingsplan i enlighet med lagkraven. Arbetet med det reella elevinflytandet 
är prioriterat.
Utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har 
tecknat en överenskommelse om samverkan. Organiserat samarbete mellan chefer på 
de nämnda förvaltningarna inleddes i april 2016 med ett halvdagsseminarium för 
chefer kring våld i skolan. Temat var skolskjutningar och hur verksamheten kan agera 
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i svåra och hotfulla situationer. Ungdomarna involveras i det vålds- och 
brottsförebyggande arbetet dels genom Ungsam-grupper på skolorna och dels genom 
delaktighet i att ta fram förbättringsåtgärder utifrån skolornas planer mot kränkande 
behandling.
Kultur- och fritidsnämnden samverkar med äldrenämnden i syfte att kunna 
erbjuda äldre ett tillgängligt kultur- och fritidsutbud.
Kommunens förvaltningar samverkar i det förebyggande arbetet mot våld, brott och 
droger för att skapa ett tryggare Haninge för alla och tidigt hjälpa ungdomar i riskzon. 
Socialnämndens verksamheter samverkar med ett flertal föreningar kring aktiviteter 
för unga. Arbete pågår även för att stärka det förebyggande arbetet mot våld i nära 
relationer.  Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen samarbetar för att säkra 
skolgång för barn som bor i skyddad boende.
Stadsbyggnadsnämnden har fortsatt arbetet med utbyggnad av säkra och attraktiva 
gång- och cykelbanor liksom arbetet med att skapa säkra skolvägspassager. 
Medborgardialogen Nyfiken park har hållits i Åbyparken i syfte att starta upprustning 
enligt parkplanen och förslag håller på att tas fram. En dialog kring Vegabron har 
genomförts.

Kommentarer per indikator
Indikator Nöjd inflytandeindex (NII) har minskat sedan år 2014 (41). Nuvarande 
bedömning är att målvärdet för denna indikator troligtvis inte uppnås till 2018. Andra 
kommuner i samma storleksklass hade ett genomsnittligt NII på 40, det vill säga 
något högre än Haninge men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. Med 
utgångspunkt från gällande förutsättningar är nuvarande bedömning att målvärdet 
troligen inte kommer att uppnås 2018.
Indikator Trygghetsindex har minskat i medborgarundersökningen och målet 
kommer att vara svårt att uppnå. Andra kommuner i samma storleksklass hade ett 
genomsnittligt trygghetsindex på 57. Upplevelse av trygghet kan förändras utifrån 
omvärldshändelser som inte har direkt koppling till närmiljön och är svår att påverka. 
Med utgångspunkt från gällande förutsättningar är nuvarande bedömning att 
målvärdet troligen inte kommer att uppnås 2018.

Övriga indikatorer följs upp i årsredovisningen.

Indikator Utfall 
2015

Utfall 
augusti 
2016

Mål 2018

KF Nöjd inflytandeindex 40 37 45

KF Trygghetsindex 52 50 63
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3. Stöd och omsorg ger mervärde för individen
Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska 
präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till 
utveckling så att dennes frihet ökar.

Kommentar:
I överenskommelsen om samverkan mellan socialförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om barn och ungas 
utveckling och lärande i Haninge, ingår att alla inom dessa förvaltningar ska känna 
till de specialistfunktioner som finns i kommunen för förebyggande arbete, för att 
kunna stötta barn och ungdomar som hamnar i utsatthet.
Socialnämnden fortsätter arbetet för barn och unga med funktionsnedsättning genom 
att utveckla kompetensen och användandet av hjälpmedel i kommunikation där detta 
behövs. Utvecklingsarbete bedrivs i syfte att göra brukarna mer delaktiga i sin 
genomförandeplan.
Äldrenämnden fastställde den lokala värdegrunden, Omtanke, Ödmjukhet och 
Engagemang för tre år sedan. Sedan dess har värdegrunden använts som vägledning 
och för reflektion kring bemötande och förhållningssätt gentemot kund. 
Hemtjänsten satsar på "Matkassen". Det är ett projekt som innebär att matlådekunder 
med hemtjänst kan få hjälp med matlagning i hemmet med hjälp av förberedda 
ingredienser. En organisationsförändring har genomförts där biståndshandläggare har 
delats upp i flera geografiska team för att få bättre tillgänglighet.

Kommentarer per indikator
Indikator Nöjd medborgarindex, stöd till utsatta har försämrats jämfört med förra 
året. Jämfört med andra kommuner i sammas storleksklass är resultatet lägre. Med 
utgångspunkt från gällande förutsättningar är nuvarande bedömning att målvärdet 
troligen inte kommer att uppnås 2018.

Indikator Nöjd medborgarindex, äldreomsorg har försämrats jämfört med förra 
året. Resultatet är inte statistiskt säkerställt. Jämfört med andra kommuner i samma 
storleksklass är resultatet högre i Haninge. Nöjd medborgarindex är en 
attitydundersökning som mäter vad medborgarna tycker om olika verksamheter i 
kommunen även om de inte själva haft kontakt med dem. Med utgångspunkt från 
gällande förutsättningar är nuvarande bedömning att målvärdet troligen inte kommer 
att uppnås 2018.

Övriga indikatorer följs upp i årsredovisningen.

Indikator Utfall 
2015

Utfall 
augusti 
2016

Mål 2018



10

KF Nöjd medborgarindex, stöd till utsatta 50 45 53

KF Nöjd medborgarindex, äldreomsorg 54 49 58

Målområde: Utveckling

4. Möjlighet till utbildning i livets alla skeden
Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp 
med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av 
elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential 
i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att 
minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska 
utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella 
möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Kommentar:
I grund- och förskolenämnden har samtliga grundskolor genomfört tidiga och 
regelbundna systematiska resultatuppföljningar utifrån elevernas prestationer i 
kunskapskontroller och utifrån övriga bedömningar. Detta har resulterat i att 
elevernas resultat har prognosticerats. Prognosen har varit grunden till skolornas 
åtgärder. Grundskolans kunskapskontroller tillsammans med prognoserna, analyseras 
regelbundet som del i det systematiska kvalitetsarbetet.
I projektarbetet i förskolan fokuseras på tidigt lärande och förståelse i matematik, 
språkutveckling och läsning. Genom analys och reflektion tas barngruppernas 
utvecklingszoner fram. Utifrån den tas mål och inriktning fram för nästa termins 
verksamhet och projektarbete där matematik, språkutveckling och läsning finns i 
fokus. Förskolorna följer upp och analyserar verksamheten utifrån pedagogisk 
dokumentation.
Skolverkets bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling och i taluppfattning för årskurs 
1 är obligatoriska från och med 1 juli 2016. Kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 
har också införts. En långsiktig plan för ökad läskvalitet 2016-2019 och en plan för 
ökad rörelse i förskolan och skolan har tagits fram under våren 2016. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar med att alla ungdomar ska 
stödjas och motiveras till arbete eller studier. Att utveckla undervisningen så att 
elevernas resultat förbättras sker genom fortbildningsinsatser. Preliminärt underlag 
visar på förbättrad genomsnittlig betygspoäng och ökad andel elever med 
gymnasieexamen.
Alla enheter har tagit fram förbättringsplaner utifrån resultat på kunskapskontroller 
med mera, som följs upp regelbundet.
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Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar tillsammans med 
vuxenutbildningarna så att deltagare där erbjuds att ta del av kommunens kultur- och 
fritidsutbud.
Socialnämndens verksamheter bidrar till att barn och unga fullföljer sin utbildning 
eller arbetar. Ett närvaroteam har startats för att öka närvaron för de elever som inte 
går i skolan alls eller har mycket låg skolnärvaro. Arbetet görs tillsammans med 
utbildningsförvaltningen och ska utökas under hösten. Övrigt samarbete består av att 
säkerställa skolgång för placerade barn och unga.

Kommentarer per indikator: 
Preliminära uppgifter finns för flera indikatorer. Analys av indikatorerna görs i 
årsredovisningen då resultaten är definitiva. 
Preliminära resultat: Andel med minst 325 i meritvärde är preliminärt 2,4 procent. 
Andel godkända i nationella prov i matematik årskurs 3 är preliminärt 63 procent. 
Andel elever som når kunskapskraven i årskurs 6 är preliminärt 75,9 procent. 
Andelen elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen i årskurs 9 är 
preliminärt 75 procent. Tabellen uppdateras när slutliga uppgifter finns. 
Indikator andel som upplever arbetsro/studiero i skolan, åk 8 kommenteras i 
årsredovisningen.
Övriga indikatorer följs upp i årsredovisningen.
Indikator Utfall 

2015
Utfall 
augusti 
2016

Mål 2018

KF Andel godkända i nationella prov, grundskolan åk 3, 
matematik

69 %

KF Andel med minst 325 i meritvärde baserat på 17 ämnen 2,9 %

KF Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen åk 9 69 %

KF Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan, åk 8 65 % 62 %

KF Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
kommunala och fristående skolor åk 6

5. Meningsfull fritid
Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen 
av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många 
invånare som möjligt till del.

Kommentarer:
Vid årsskiftet övergick ansvaret för den öppna fritidsverksamheten för 10 -13 åringar 
från kultur- och fritidsnämnden till grund- och förskolenämnden. Avtal mellan 
nämnderna har tecknats om utförande av verksamheten. Verksamheten bedrivs idag 



12

på fritidsgårdarna och i Jordbro parklek. Riktlinjer för fritidshem upp till 13 år har 
beslutats för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.
Kultur- och fritidsnämnden bidrar till målområdet genom att utforma och utveckla 
ett kultur- och fritidsutbud som anpassar sig till efterfrågan där så många som möjligt 
ska kunna ta del av utbudet. I det arbetet utgör olika typer av underlag som inhämtas 
från dialoger, enkätundersökningar med mera, en viktig roll.
Nämndens verksamheter arbetar för att säkerställa att befintliga lokalresurser används 
på ett så effektivt sätt som möjligt. Verksamheter tar emot praktikanter och erbjuder 
sommarjobb samt anställer ungdomar som genomgått kommunens 
ungdomsledarutbildning. Externa aktörer erbjuds möjlighet att erbjuda meningsfull 
fritid exempelvis inom ramen för kommunens kulturskola.

Kommentarer per indikator: 
Nöjd regionindex (NRI) fritidsmöjligheter har minskat från 61 till 60. 
Förändringen är inte statistiskt säkerställd. Jämfört med andra kommuner i samma 
storleksklass är resultatet lägre. Med utgångspunkt från gällande förutsättningar är 
nuvarande bedömning att målvärdet troligen inte kommer att uppnås 2018.
Övriga indikatorer följs upp i årsredovisningen.

Indikator Utfall 
2015

Utfall 
augusti 
2016

Mål 2018

KF Nöjd regionindex, fritidsmöjligheter 61 60 65

6. Växande näringsliv med fler i egen försörjning
Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga 
förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga 
företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet.
Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas 
en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya 
samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av 
arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet.

Kommentar:
Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att samverka med näringslivet, 
gymnasieskolorna med flera. För att stödja utveckling av Ung Företagsamhet (UF) 
har alla gymnasiets UF-lärare och gymnasieskolornas UF-mässor besökts.
Grundskolornas yrkes- och studievägledning har centraliserats i grund- och 
förskolenämnden för att säkerställa god kvalitet och tillgänglighet. 
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I gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utvecklas arbetet inom individuell 
yrkesintroduktion i ökande omfattning mot matchning av individ mot 
arbetskraftsbehov. Under våren 2016 förbereddes snabbspårutbildningar för 
nyanlända. Planering har skett i samarbete med socialförvaltningen, 
Samordningsförbundet Östra Södertörn och Arbetsförmedlingen för att ta fram 
snabbspårsutbildningar som kombinerar SFI med yrkesutbildning. Tidigare 
yrkesgymnasiets lokaler utnyttjas för ändamålet från och med augusti 2016. 
Förberedelser görs för att ytterligare vidga bredden av yrkesområden som kan 
erbjudas. Kommunens insatser har vid två tillfällen uppmärksammats i studiebesök av 
företrädare från regeringen och arbetsmarknadsdepartementet.
Socialnämnden erbjuder individuellt stöd för sysselsättning. Under januari-juli 
avslutades stödet för 63 ungdomar och av dessa gick 37 vidare till arbete eller studier. 
En överenskommelse om delaktighet för unga i arbete har tecknats med 
Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet östra Södertörn. Handlingsplan för 
arbetet genomförs under året.
Förvaltningen ser över former för att säkerställa att barn som är placerade i 
familjehem har en meningsfull fritid. För personer med insatser enligt LSS 
säkerställer förvaltningen att dessa har fritidsaktiviteter i sina genomförandeplaner 
när de önskar det.
Stadsbyggnadsnämnden arbetar systematiskt med förbättringar för att skapa 
möjligheter till utveckling som ger nytta för medborgarna och för näringslivets 
aktörer. Under året har förvaltningen som vanligt tagit emot 72 feriearbetande 
ungdomar, främst inom parkarbete. Därutöver har förvaltningen tagit emot 
praktikanter, även med utländsk examen, för att de ska kunna få en väg in till den 
svenska arbetsmarknaden.
Äldrenämndens verksamheter har tagit emot praktikanter från Fredrika 
Bremergymnasiet och Centrum Vux i efterfrågad omfattning.  Företaget Ung omsorg 
som engagerar och anställer Haningeungdomar, har bedrivit verksamhet med olika 
aktiviteter för att stimulera de boende på helger på förvaltningens vård- och 
omsorgsboenden. Ung omsorg finns nu även på två demensenheter. 
I början av året stod två nya vård- och omsorgsboenden klara, Hanveden i Handen 
och Lillgården i Tungelsta. Båda drivs av externa utförare. Haninge kommun har 
tecknat avtal om enstaka platser i vård- och omsorgsboenden från 1 januari med 
Hanveden, Lillgården samt Lovisagården, Baldersro Plaza (Aleris) och 
Vendelsögården (Vardaga)

Kommentarer per indikator: 
Indikator Arbetslöshet 16-64 år Arbetslösheten har minskat något. Med arbetslösa 
menas öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Jämfört med länet 
var arbetslösheten 0,9 procent högre i Haninge, men 0,3 procentenheter lägre än i 
riket. Även om arbetslösheten har minskat i Haninge så är nuvarande bedömning att 
det kan bli svårt att uppnå målvärde 2018.
Indikator Nöjd kundindex (NKI) företagare (SBA) Haninges NKI på 72 är högst 
bland kommunerna på Södertörn och över genomsnittet i landet. Miljötillsyn är det 
område som dominerar i antal ärenden, området har även haft en mycket positiv 
utveckling sedan senaste mätningen och gått från 68 till 75. Inom bygglov har NKI 
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sjunkit från 69 till 54, efter att under föregående år haft en kraftig uppgång. 
Nuvarande bedömning är att målvärdet troligen kommer att uppnås. 
Indikator Sammanfattande företagsklimat Enkätundersökningen av 
företagsklimatet som årligen genomförs av Svenskt Näringsliv visar ett något lägre 
betyg för år 2016 jämfört med 2015. 156 företagare som svarat anser att 
företagsklimatet i allmänhet liksom tjänstemäns attityder till företagande försämrats 
något. Drygt hälften av de som har svarat på enkäten har haft kontakt med kommunen 
under året. Svarsfrekvensen var 45 procent, ingen analys av bortfallet har gjorts. 
Resultatet avviker från den undersökning som görs via SBA/SKL där företagarna 
framstår som betydligt mera nöjda. Nuvarande bedömning är att resultatet kan 
förbättras, men det kan bli svårt att uppnå målvärdet redan 2018. 
Indikator kommunala tjänstemäns attityder till företagande ingår i 
sammanfattande företagsklimat.
Övriga indikatorer följs upp i årsredovisningen.
Indikator Utfall 2015 Utfall augusti 

2016
Mål 2018

KF Arbetslöshet 16-64 år 7,2 % 7,0 % 5,0 %

KF Nöjd kundindex, företagare (SBA) 69 72 73

KF Omdöme företagsklimat sammanfattning 3,4 3,2 4,0

KF Tjänstemäns attityder till företagande 3,3 3,1 4,0

Målområde: En attraktiv närmiljö

7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer
Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska 
område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög 
prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst 
närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad 
miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar 
för sin närmiljö.

Kommentar:
Kommunstyrelsen ska bidra till en god livsmiljö för nuvarande och kommande 
generationer genom att uppfylla vattenplanens mål. Som ett led i att utreda vad 
Haninge kan göra för att förbättra vattenkvaliteten i Drevviken genomför kommunen 
en hydraulisk modellering som ska ge svar på hur förorenat dagvattnet är och vilka 
åtgärder som krävs för att minska belastningen på Drevviken både vad gäller flöden 
och föroreningar.
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Under våren 2016 genomförde grund- och förskolenämnden en Skoldialog med 
tema Giftfri vardag. Kremima och Miljöverkstaden är två verksamheter som 
kommunens barn och elever kommer i kontakt med och lär sig om det hållbara 
samhället utifrån ett ekologiskt och hållbart perspektiv.
Kultur- och fritidsnämnden bidrar till målområdet genom att stärka kunskapen och 
medvetenheten kring klimat- och miljöfrågor hos medborgare som besöker 
verksamheterna och internt bland medarbetarna på förvaltningen. Miljöverkstans 
utbildningsinsatser för elever och lärare samt arrangemang för allmänheten kan 
särskilt lyftas fram. Nämnden arbetar också med energibesparande åtgärder och 
prioriterar ekologiska livsmedel vid inköp.
Socialnämndens medarbetare agerar klimatsmart vid avfallshantering, resor, 
återanvändning och energiförbrukning. I första hand väljs kollektivtrafik, kommunens 
miljöbilar, cykel eller promenad för resor i tjänsten. De flesta verksamheterna gör 
ekologiska inköp där så är möjligt. Flertalet verksamheter riktar också information till 
brukarna om möjligheter att leva mer klimatsmart och om ekologiska alternativ.
Stadsbyggnadsnämnden arbetar kontinuerligt med förbättringar i frågor kring 
hållbarhet och för att ge medborgarna en attraktiv närmiljö. Under året har 
Slätmossens naturpark muddrats för att säkerställa funktionen i 
dagvattenanläggningen. Tillståndsansökningar och myndighetskontakter pågår för 
den framtida om- och utbyggnaden av Fors reningsverk. Byte till miljövänliga 
elverktyg pågår.
En ny dagvattenstrategi är framtagen. En risk- och sårbarhetsanalys för dricksvatten 
är genomförd och en handlingsplan för åtgärder är framtagen. 
Ett försök att söka utmärkelsen Nordic Green Space Award har påbörjats där 
Tungelsta trädgårdspark och lekplats står i fokus. Projektet Orten i rörelse i 
samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, har bidragit till att synliggöra 
behovet av stöd för att unga ska cykla mer. Ängsblommorna i vägavdelarna mellan 
Statoil och Port 73 rönte stor positiv uppmärksamhet i somras.
Äldrenämnden har erbjudit information om klimatsmart agerande vid de 
förebyggande hembesöken.

Kommentarer per indikator:
Indikator Andel ekologiska inköp Andel ekologiska inköp har ökat med två 
procentenheter sedan förra mätningen och är nu 35 procent. Samtliga nämnder har 
ökat sina ekologiska inköp utom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
Indikator Nöjd medborgarindex, miljöarbete Nöjd-medborgar-index i 
medborgarundersökningen avseende kommunens miljöarbete har ökat sedan år 2014 
(52). Nuvarande bedömning är att målvärdet troligen  kan komma att uppnås.
Övriga indikatorer följs upp i årsredovisningen.

Indikator Utfall 
2015

Utfall 
augusti 
2016

Mål 2018

KF Andel ekologiska inköp 33 % 35 % 50 %
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KF Nöjd medborgarindex, miljöarbete 54 57 60

8. Nya bostäder i bra lägen
Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen 
som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och 
bebyggelse runt pendeltågstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika 
unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan 
på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.

Kommentar:
Kommunstyrelsens bidrag till målet nya bostäder är arbetet med utveckling av 
stadskärnan och infrastruktur för nya stadsdelen Vega.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter deltar aktivt i den pågående 
utvecklingen av den regionala stadskärnan samt den nya stadsdelen Vega för att 
säkerställa att kultur- och fritidsperspektivet finns representerat, då det är ett viktigt 
perspektiv som bidrar till att skapa attraktiva boendemiljöer. Nämnden ansvarar även 
för kulturmiljöfrågor och arbetar med ett nytt kulturmiljöprogram.
Socialnämnden samarbetar med kommunstyrelsen för att få fram bostäder till 
socialtjänstens målgrupper, inklusive nyanlända. Kommunen har hittills i år tagit 
emot 67 nyanlända flyktingar. Under januari-juli har inga barn berörts av vräkning i 
de ärenden som socialtjänsten har varit inblandad i.

Kommentarer per indikator:
Indikator Rekommenderar kommunen Betygsindex om man rekommenderar 
kommunen (NRI) i medborgarundersökningen har minskat. Resultatet är inte 
statistiskt säkerställt. NRI för om man rekommenderar Haninge kommun är lägre 
jämfört med genomsnittsresultatet för kommuner i samma storleksklass. Nuvarande 
bedömning är att målvärdet troligen inte kommer att uppfyllas.
Övriga indikatorer följs upp i årsredovisningen.
Indikator Utfall 

2015
Utfall 
augusti 
2016

Mål 2018

KF Nöjd regionindex, rekommenderar kommunen 65 63 75

9. Hög tillgänglighet
En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka 
tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma 
offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra 
själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga.
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Kommentar:
För att säkerställa goda miljöer för barn/elever och personal har modeller tagits fram 
för kommande byggen av förskolor och skolor. Grund- och förskolenämnden har 
godkänt att framtida förskolor ska byggas enligt modellen konceptförskola Haninge. 
Nämnden har informerats om lokalprogrammet för den nya Vikingaskolan. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grund- och förskolenämnden tar 
hänsyn till fysisk tillgänglighet för barn, elever och personal vid om- till eller 
nybyggnation.
Socialnämnden säkerställer den fysiska tillgängligheten till förvaltningens reception 
i samband med ombyggnation i kommunhuset. Arbete pågår med att se över 
tillgänglighet inom grupp- och servicebostäder.
Stadsbyggnadsnämnden har under året fortsatt att tillgänglighetsanpassa 
busshållplatser.

Kommentarer per indikator:
Indikator fysisk tillgänglighet har inte förändrats sedan förra mätningen (2015). 
Resultatet kommenteras och bedöms (jämfört med målvärdet) i årsredovisningen. 
Indikator Nöjd medborgarindex gator och vägar är lägre än 2015. Ändringen är 
inte statistiskt säkerställd. Jämfört med andra kommuner i samma storleksklass är 
resultatet lägre. Nuvarande bedömning att målvärdet troligen inte kommer att uppnås 
2018.
Indikator Nöjd medborgarindex gång- och cykelvägar Med utgångspunkt från 
gällande förutsättningar är nuvarande bedömning att målvärdet troligen inte kommer 
att uppnås 2018. har inte förändrats. Jämfört med andra kommuner i samma 
storleksklass är resultatet lägre. Nuvarande bedömning att målvärdet troligen inte 
kommer att uppnås 2018.
Indikator Nöjd regionindex (NRI) kommunikation Betygsindex om 
kommunikationer i medborgarundersökningen har minskat. Under perioden för 
medborgarundersökningen fanns ett förslag om försämrade busskommunikationer till 
och från kommunen som väckte stark debatt. Detta kan ha påverkat resultatet. 
Resultatet är inte statistiskt säkerställt. Haninges index har försämrats sedan 
mätningen 2014 (index 69). NRI för Haninge är lägre jämfört med 
genomsnittsresultatet för kommuner i samma storleksklass. Nuvarande bedömning är 
att målvärdet troligen inte kommer att uppnås 2018.

Indikator Utfall 
2015

Utfall 
augusti 
2016

Mål 2018

KF Fysisk tillgänglighet (samråd) 2 2 3

KF Nöjd medborgarindex, gator och vägar 58 55 60

KF Nöjd medborgarindex, gång och cykelvägar 57 57 60

KF Nöjd regionindex, kommunikation 66 63 75
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Målområde: Effektivitet, kvalitet och service

10. Ordning och reda på ekonomin
Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. 
Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta 
möjliga kvalitet per skattekrona. För det krävs flexibilitet inom våra egna 
verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar 
till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad 
mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet 
hos de som behöver nyttja tjänsterna.
För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, har rekommenderat att resultatnivån bör uppgå till minst två procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därtill har riksdagen fastställt ett krav om 
minst två procents överskott för en kommun med negativ soliditet, för att kommunen 
ska få tillämpa lagstiftningen om resultatutjämningsreserv (RUR). För att nå målet 
krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram. Den 
investeringsnivå som Haninge kommun nu ligger på kräver dock en högre 
resultatnivå för att uppnå en långsiktig ekonomisk balans.

Kommentar:
Grund- och förskolenämndens process för budgetuppföljning och prognos har 
förstärkts genom att alla chefer använder den checklista som finns. Uppföljning och 
prognos redovisas i förvaltningsledningen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetuppföljning och prognos görs 
månadsvis och rapporteras till nämnden.
Socialnämnden arbetar för att verksamheterna ska ha en så hög kvalitet och 
effektivitet som möjligt. Den ekonomiska medvetenheten är hög. De ekonomiska 
förutsättningarna diskuteras med medarbetare. Förvaltningen effektiviserar nyttjandet 
av lokaler. Beläggningen för de lägenheter som förvaltas ska vara så hög som möjligt.
Stadsbyggnadsnämnden arbetar kontinuerligt med aktiviteter och förbättringar i 
syfte att vara rädd om skattebetalarnas pengar, att förbättra servicen till medborgarna 
och för att erbjuda arbetsplatser som både attraherar och behåller kompetensen i 
Haninge kommun.

Kommentarer per indikator:
Indikator Avtalstrohet är inte klar till denna versions tryckning. Kommer att 
troligen att kompletteras innan kommunfullmäktige.
Indikator Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet) är nära noll på totalen. 
Prognosen 83,5 mnkr är endast 0,4 mnkr i avvikelse mot budget. Nuvarande 
bedömning är att målet uppnås.
Indikator Soliditen inkl pensionsåtagande är bättre i delårsbokslutet och visar nu 
på ett positivt tal, + 2,3 procent. Det är det positiva resultatet samt att 
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pensionsåtagande utanför balansräkningen har minskar som gör att kommunen nu har 
en positiv soliditet inkl pensionsåtagandet. Nuvarande bedömning är att målet 
uppnås.
Indikator Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag är i 
delårsbokslutet högre än det uppsatta målet och är 3,5 procent. Även det 
prognosticerade resultatet för helåret 2016 ligger över målet och är 2,0 procent. 
Därmed bedöms att målet uppnås.

Indikator Utfall 
2015

Utfall 
augusti 
2016

Mål 2018

KF Avtalstrohet 82 % 90 %

KF Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet) – 0,3 % 0 0

KF Soliditet inkl. pensionsåtagande – 2,0 % +2,3 0

KF Årets resultat som andel av skatt och generella 
statsbidrag

2,0 % 3,5 % 2,0 %

11. Hög kvalitet i kommunens tjänster
Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och 
fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.
Status: Ej utvärderad

Kommentarer:
Grund- och förskolenämndens skolor ska vara attraktiva genom att erbjuda en 
undervisning som ständigt utvecklas så att alla elever har möjlighet att uppnå 
kunskapskraven i alla ämnen och få behörighet till gymnasieskolan.
Socialnämnden har gjort brukarundersökningar inom ledsagarservice, avlösarservice, 
korttidsvistelse, boendestöd socialpsykiatri och kontaktperson. De övergripande 
resultaten är goda.
Arbete görs för att öka kvalitet och rättsäkerhet inom handläggning av insatser enligt 
LSS. Handläggarna får regelbunden handledning i syfte att bättre bemöta brukarna 
och anhöriga. Utbildning i bemötande genomförs för personal i de utförande 
verksamheterna i syfte att ytterligare utveckla detta.
Ett nytt arbetssätt för att korta utredningstiden inom verksamheten barn och unga 
prövas. Fortsatt införande av ett utvärderingsinstrument pågår för att mäta att utförda 
insatser ger resultat.
Ett arbete pågår med att ta fram mer effektiva och kvalitativa insatser för äldre 
personer med missbruk. Ett boende i egen regi för äldre personer med missbruk är 
planerat att öppna i höst.
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I Stadsbyggnadsnämnden håller bygglovsavdelningen på med ett förbättringsarbete 
för att minska ledtider, öka samsyn och rättssäkerhet samt förenkla handläggningen. 
Förvaltningen har deltagit i Stadsbyggnadsbenchens arbete för att korta planprocessen 
och utöka samarbetet med byggherresidan. 
På trafikenheten har ytterligare personal anställts för att öka servicen till medborgarna 
och förbättra trafikövervakningen. På Anläggarvägen planeras bygget av en ny 
tvätthall och verkstad för hanteringen av de pumpar vars antal växer i takt med ökad 
utbyggnad av det kommunala VA-nätet.
Äldrenämnden har genomfört rekrytering av 200 personer baserad på Kravmärkt 
Yrkesroll på bemanningscentrum. Övriga rekryteringar på beställaravdelningen är 
gjord enligt modellen för kompetensbaserad rekrytering.
En träffpunkt i Jordbro kommer att starta senare i höst. Träffpunkten kommer att vara 
lokaliserad i Jordbro kultur- och föreningshus. 
Ansvaret för hemtjänstinsatser till personer under 65 år har överförts från 
äldrenämnden till socialnämnden. Samarbetet mellan förvaltningarna har skapat 
goda förutsättningar för en säker och trygg övergång mellan förvaltningarna för 
personer över och under 65 år.

Kommentarer per indikator:
Indikator Nöjd medborgarindex (NMI) helheten NMI för Haninge kommun blev 
52. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med förra året. NMI för andra 
kommuner i samma storleksklass blev 57. Nuvarande bedömning är att målet troligen 
inte kommer att nås 2018.
Övriga indikatorer följs upp i årsredovisningen.

Indikator Utfall 
2015

Utfall 
augusti 
2016

Mål 2018

KF Nöjd medborgarindex, helheten 56 52 60

12. Attraktiv arbetsgivare
Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla 
en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna 
utvecklingsmöjligheter.

Kommentar:
Grund- och förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 
genomfört ett antal åtgärder för att få ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. 
Arbetsmiljöverket har därför beslutat att avsluta sitt tillsynsärende som pågått sedan 
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2015. Det är framför allt skolledarnas situation som har förbättrats. Förvaltningens 
egen arbetsmiljörapport redovisas för nämnderna i september 2016.
Kultur- och fritidsnämnden bidrar till målområdet genom ett systematiskt 
förbättringsarbete där olika processer och arbetsmetoder kontinuerligt utvärderas och 
utvecklas. All nyanställd personal introduceras i kommunens styrmodell, relevanta 
styrdokument samt kommungemensamma och nämndspecifika processer och rutiner.
Förvaltningens verksamheter arbetar med att effektivisera nyttjandet av lokaler samt 
utveckla bemötande och tillgänglighet. Arbetet med chefsriktlinjer pågår i 
verksamheterna samt arbete med resultaten från senast genomförda 
arbetsplatsundersökning. En handlingsplan med syfte att sänka sjukfrånvaron har 
utarbetats.
I stadsbyggnadsnämnden har förvaltningen anställt mer personal för att utöka 
servicen och för att minska på arbetsbelastningen. Flera organisationsöversyner är 
genomförda för att ge en tydligare organisation och bättre förutsättningar för 
välorganiserad arbetssituation.

Kommentarer per indikator:
Indikator Sjukfrånvaron är 7,7 procent vilket är högre jämfört med samma period 
2015. Sjuktalen fortsätter generellt att öka i Sverige, men ökningstakten är avtagande. 
Förvaltningarna samarbetar löpande med personalavdelningen och 
företagshälsovården för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. Prognosen 
är att sjukfrånvaron i kommunen kommer att öka något men inte i samma takt som 
samhället i övrigt. Utifrån nuvarande förutsättningar finns det risk att målvärdet inte 
kan uppnås 2018. 

Övriga indikatorer följs upp i årsredovisningen.

Indikator Utfall 
2015

Utfall 
augusti 
2016

Mål 2018

KF Sjukfrånvaro 7,6 % 7,7 % 5,0 %

Ekonomiskt resultat och prognos

Drift- och investeringsredovisning kommunen

Sammanfattning driftredovisning 
I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas en månadsrapport 
omfattande budgetuppföljning, prognos och finansiell utveckling.

Kommunens budgeterade resultat för 2016 är, efter revideringar, 83,1 miljoner kronor 
(mnkr), vilket är 19,7 mnkr lägre än ursprunglig budget för 2016 som var 102,8 mnkr. 
I december 2015 reviderade fullmäktige 2016 års budget, nettoeffekten av 
revideringen var 0,1 mnkr totalt. 
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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 kommunstyrelsen 0,3 mnkr ur 
fullmäktiges reserv för detta (2016-03-21, § 58). Vidare beslutade fullmäktige i mars 
att hållbarhetsberedningen inom kommunstyrelsen 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 funktionshinderområdet 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 förstärkning 
på upphandlarsidan, vilket finansierades av fullmäktiges reserv (2016-06-13, § 215). 
Efter beslutade revideringar av budget per augusti är kommunens budgeterade resultat 
83,1 mnkr.

Nämnd/förvaltning Nettoutfall Budget Prognos Avvikelse Avvikelse Föregående Skillnad jmf 
perioden helår helår mot budget (%) månads föregående

201601-201608 2016 helår mot budget avvikelse månads 
2016 helår mot budget avvikelse

Grund- och förskolenämnd -1 044 725 -1 607 448 -1 604 448 3 000 -0,2% 0 3 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd -252 434 -393 342 -390 442 2 900 -0,7% -700 3 600
Kommunstyrelse -129 447 -206 918 -205 418 1 500 -0,7% 0 1 500
Kultur- och fritidsnämnd -121 003 -185 271 -184 271 1 000 -0,5% 1 000 0
Socialnämnd -537 652 -817 923 -817 923 0 0,0% 0 0
Stadsbyggnadsnämnd -68 918 -127 212 -125 212 2 000 -1,6% 0 2 000
Äldrenämnd -461 886 -691 653 -691 653 0 0,0% 1 700 -1 700
Revision -915 -2 062 -2 062 0 0,0% 0 0
Valnämnd -4 -100 -100 0 0,0% 0 0
Södertörns Överförmyndarnämnd -11 112 0 0 0 0,0% 0 0
Södertörns upphandlingsnämnd 123 0 0 0 0,0% 0 0
Kommunfullmäktiges reserv 0 -38 560 -18 560 20 000 -51,9% 0 20 000
S:a skattefinansierad verksamhet -2 627 973 -4 070 489 -4 040 089 30 400 -0,75% 2 000 28 400
Finansförvaltning 2 724 465 4 153 539 4 123 539 -30 000 -0,7% -9 000 -21 000
Haninge kommun 96 492 83 050 83 450 400 -7 000 7 400
Prognos 2016 83 450
Tabellen redovisas i tkr

Tillsammans prognostiserar nämnderna ett överskott på 10,4 mnkr exklusive 
kommunfullmäktiges reserv. Inklusive fullmäktiges reserv är motsvarande prognos 
ett överskott på 30,4 mnkr per augusti månad. Den skattefinansierade verksamhetens 
prognos om överskott totalt motsvarar 0,75 % av total årsbudget. Finansförvaltningen 
har en prognos om underskott på 30,0 mnkr, vilket är 21,0 mnkr sämre än föregående 
prognos med anledning av nedskriven skatteintäktsprognos i augusti. Nämndernas 
prognos för året är 8,4 miljoner kronor bättre än föregående uppföljning exkl. 
fullmäktiges reserv. Prognosen för fullmäktiges reserv är 20,0 mnkr bättre än tidigare 
under året. Sammantaget är prognosen för kommunen som helhet 7,4 mnkr bättre än 
föregående prognos.
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Nämnderna prognostiserar sammanlagt ett överskott på 30,4 mnkr inklusive 
fullmäktiges reserv, medan finansförvaltningen prognosticerar ett underskott på 30,0 
mnkr. Årsprognosen för kommunen totalt är 83,5 mnkr vilket är 0,4 mnkr bättre än 
årsbudget. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,9 mnkr. 
Kultur och fritidsnämndens prognos för helåret är ett överskott på 1,0 mnkr, vilket 
motsvarar nämndens oförbrukade reserv. Äldrenämnden prognosticerar ett 
nollresultat. Grund- och förskolenämnden har haft nollprognos hela året men har per 
augusti lagt prognos om överskott med 3,0 mnkr, exklusive elevpengsystemet. 
Stadsbyggnadsnämnden har prognos om överskott på 2,0 mnkr och kommunstyrelsen 
prognosticerar ett överskott på 1,5 mnkr. Övriga nämnder prognostiserar efter augusti 
ett nollresultat. Prognosen för finansförvaltningen är försämrad jämfört med 
föregående månad med anledning av den senaste skatteintäktsprognosen och är per 
augusti ett underskott på 30,0 mnkr kronor.

Fullmäktige har per augusti en reserv på 38,6 mnkr, bland annat för att täcka 
eventuella avvikelser inom elevpengsystemet samt för avsatta men ännu ofördelade 
medel avseende statsbidraget för nyanlända 2016 (19,9 mnkr). Prognosen för 
fullmäktiges reserv har hittills under året varit att hela fullmäktiges reserv kommer att 
förbrukas. Per delårsbokslut två har en bedömning gjorts utifrån vad reserven är 
avsatt för. Bedömningen är att fullmäktiges reserv för elevpeng och strukturbidrag 
inom grund- och förskolenämnden inte kommer att tas i anspråk i större omfattning 
än att cirka 10,0 mnkr kommer att finnas kvar i reserven vid årets slut. Därför har 
prognosen skrivits ned för volymer med 10,0 mnkr. Volymerna inom grund- och 
förskolenämnden stäms av definitivt under september, förvaltningens risk- och 
känslighetsanalys är dock markant nedskriven redan i augusti för höstens beräknade 
volymer jämfört med årets tidigare prognoser. Kraftig inflyttning till kommunen gör 
det svårt att bedöma exakt när under året volymerna ökar. Under årets första halva har 
faktiska volymer överstigit budgeterade volymer medan höstens faktiska utfall 
indikerar det motsatta. Totalt över året bedöms grund- och förskolenämndens budget 
för elevpeng ligga i god fas med faktiska volymer. Nämndens budget för 
strukturbidrag beräknas överskridas men inte i den omfattning som tidigare 
prognosticerats.

När det gäller förbrukning av statsbidraget för nyanlända 2016 är bedömningen efter 
avstämning med berörda förvaltningar per augusti att ofördelade medel i fullmäktiges 
reserv (19,9 mnkr) inte kommer att ianspråktas i större omfattning än att det blir 
minst 10,0 mnkr kvar oförbrukade. Därför har prognosen skrivits ned med 10,0 mnkr. 
Totalt beräknas maximalt 18,6 mnkr förbrukas ur fullmäktiges reserv. Möjligen 
kommer prognosen gällande reserven att förbättras ytterligare de sista månaderna av 
året. Eftersom det fortfarande i augusti råder viss osäkerhet kring framförallt volymer 
inom grund- och förskolenämnden, är prognosen väl tilltagen trots att den skrivits ned 
med 20,0 mnkr

Prognosen för kommunen som helhet är 83,5 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än 
budget.
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Sammanfattning investeringsredovisning kommunen

Investeringsredovisning (tkr) Budget 2016
Utfall per 31 
augusti 2016

Prognos 
2016

Avvikelse 
budget/prognos

Kommunstyrelsen 137 543 28 517 77 403 60 140

Äldrenämnden 25 500 1 646 25 500 0

Socialnämnden 6 000 1 942 4 000 2 000

Stadsbyggnadsnämnden 58 371 26 444 42 834 15 537

Grund- och förskolenämnden 20 066 4 686 7 403 12 663

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 6 908 556 2 954 3 954

Kultur- och fritidsnämnden 99 487 23 532 34 051 65 436

Summa 353 875 87 323 194 145 159 730
Summa VA 91 308 32 282 70 580 20 728
Totalsumma 445 183 119 605 264 725 180 458
Tabellen redovisas i tkr

Investeringarna t o m andra tertialen uppgår till 119,6 mnkr, varav 32,3 mnkr avser 
VA-investeringar. Investeringsbudget för 2016 är 445,2 mnkr (inkluderat 
investeringsmedel överförda från tidigare år). Årsprognosen visar att cirka 60 procent 
av investeringsbudgeten kommer att förbrukas till årets slut. Redovisning av 
investeringsprojekten ligger under respektive nämnd nedan.

Investeringar i kommunens verksamhetslokaler
Investeringar i verksamhetslokaler sker genom kommunens bolag, Tornbergets 
Fastighetsförvaltning AB. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om en 
investeringsprocess. Som en del av denna skall det i samband med 
delårsuppföljningar och i årsredovisning redovisas hur de investeringar som är 
beställda av Tornberget fortlöper. Redovisning och prognos för dessa investeringar 
finns under respektive nämnd.

Drift- och investeringsredovisning nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen
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Driftredovisning
Kommunstyrelsens ursprungliga budget för 2016 var 198,8 mnkr. Kommunstyrelsens 
budget har reviderats vid fem tillfällen, dels 0,6 mnkr för ökade kostnader till 
överförmyndarverksamheten (KF 2015-12-07, § 253) dels 2,8 mnkr i samband med 
fördelning av det extra generella statsbidraget för flyktingar (KF 2016-02-15, § 21), 
dels 0,4 mnkr i samband med att hållbarhetsberedningen fick i uppdrag att ta fram ett 
klimat- och miljöpolitiskt program (KF 2016-03-21, § 57), dels 0,3 mnkr i samband 
med att organisationsberedningen tillsattes (2016-03-21 § 58), dels 3,5 mnkr i 
samband med överföringar från 2015 (KF 2016-04-18, § 142) samt 0,6 mnkr för en 
förstärkning av upphandlingsresurser. Inklusive tilläggen är kommunstyrelsens 
budget 206,9 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 129,4 mnkr, vilket är 6,2 mnkr (4,6 %) 
lägre än den ackumulerade budgeten 135,6 mnkr. Hittills under året så följer delarna 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde, förtroendemannaorganisationen och 
anslagsfinansierade gemensamma kostnader, budgeten och för dessa delar är också 
prognosen enligt budgeten. Prognosen för kommunstyrelseförvaltningens avdelningar 
är också ett nollresultat. I budgeten finns det en reserv under kommundirektören. 
Förvaltningen har inte utnyttjat denna reserv hittills under året och gör nu 
bedömningen att den inte fullt ut kommer att utnyttjas under 2016. Det innebär att i 
denna del gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att 1,5 mnkr inte kommer 
att förbrukas och därmed kommer kommunstyrelseförvaltningen göra ett överskott 
med totalt 1,5 mnkr.

Risk- och känslighetsanalys 
I ovanstående driftsredovisning prognostiseras ett mindre överskott. Det finns dock 
alltid risker att några kostnadsposter kommer att avvika från prognosen. 
De eventuella uppsägningar av lokaler som kommer under hösten kommer inte att 
påverka utfallet negativt under 2016. En del avställda lokaler kommer att användas 
som evakueringslokaler under hösten. Lokalbanken har de senaste åren klarat sin 
budget. Även 2016 är prognosen är att lokalbanken kommer att klara sin budget men 
det finns en möjlighet att resultatet kan bli något bättre än budget.

IT-verksamheten inom kommunstyrelseförvaltningen visar just nu på ett mindre 
underskott, kostnaden för IT-verksamheten beror bl. a på hur verksamheterna 
utnyttjar infrastrukturen. Verksamheten ser löpande över antal program som finns, 
vilket kan minska kostnaderna. Men om verksamheterna ökar sitt IT-användande kan 
kostnaderna för IT-infrastrukturen öka ytterligare.

Inom exploateringsverksamheten är en viss fastighetsförsäljning budgeterad. 
Prognosen förutsätter att försäljning sker i enlighet med budget. Tidigare år har 
utfallet emellertid blivit något bättre än budget. 

Risk- och känslighetsanalys Positiv risk, tkr Negativ risk, tkr

Lokalbanken 1 000 0
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IT-verksamheten 0 - 3 000

Exploateringsverksamheten 4 000 0 

Summering: 5 000 - 3 000

Prognos
Prognosen för helåret är ett överskott på 1,5 mnkr.

Investeringsredovisning
Kommunstyrelsens ursprungliga budget för 2016 är 55,9 mnkr. Kommunstyrelsens 
budget har reviderats samband med överföringar från 2015 med 81,6 mnkr (KF 2016-
04-18 §, 143). Inklusive tillägget är kommunstyrelsens budget 137,5 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 26,9 mnkr, vilket motsvarar 20 % av 
budgeten. Prognosen för helåret är 77,4 mnkr, motsvarande 56 % av årsbudget. 
Prognosen är osäker då det finns några stora projekt där en osäkerhet råder om när 
utbetalningarna kommer att göras. Vidare finns det några projekt som bokats på 
kommunstyrelsen men som inte slutligen skall vara på kommunstyrelsen. Ett exempel 
är inventarier på nya Fredrik som bokförs på lokalförsörjningsenheten men som 
kommer att aktiveras mot gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Tabellen redovisad i tkr 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Driftredovisning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-08, § 146, om Mål och Budget för 2016. 
Enligt beslutet fastställdes nämndens driftbudgetram för 2016 till 120,0 mnkr. 
Nämndens beslutade anslagsfinansierade budgetram för år 2016 uppgår till 127,2 
mnkr efter beslut i fullmäktige om överföring av driftmedel från 2015 på 7,2 mnkr 
(KF 2016-04-18, § 142).  

Det ackumulerade utfallet för perioden är 68,9 mnkr vilket motsvarar 54,2 procent av 
årsbudgeten. Resultatet är 9,0 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 11,5 
procents avvikelse. Periodens överskott beror till största delen på lägre kostnader 
inom vägverksamheten och högre intäkter inom planverksamheten jämfört med 
budget. Vatten och avlopp samt park och natur redovisar underskott för minskade 
intäkter och ökade kostnader för perioden. Övriga avdelningar och verksamheter visar 
resultat i nivå med budget eller mindre överskott. 

Vatten och avlopp redovisar sämre räntenetto det vill säga lägre ränteintäkt (lägre 
räntesats) och högre kapitalkostnader, bland annat med anledning av 
komponentavskrivningar (kortare avskrivningstider än tidigare). Detta beräknas ge 
negativ nettoeffekt på helårsbasis med cirka 1,0 mnkr. Inom vinterväghållningen 
redovisas lägre kostnader för snöröjning, trolig positiv helårseffekt 2,5 mnkr. 
Minskade kostnader jämfört med budget inom trafikbelysning med cirka 2,5 mnkr, 
detta motverkas av motsvarande beräknade kostnadsökningar inom brounderhållet. 
Beläggningen är senarelagd varför lägre kostnader än budget redovisas per augusti. 
Ökade kostnader för konsulttjänster med cirka 0,6 mnkr som avser år 2015 belastar 
bygglovs resultat år 2016 samt lägre intäkter inom lantmäteri på helårsbasis jämfört 
med budget med cirka 2,2 mnkr. Park och natur redovisar ett temporärt underskott för 
pågående projekt som debiteras i efterhand. Planavdelning och förvaltningsledning 
redovisar ett visst överskott för perioden men inga större avvikelser i årsprognos 
jämfört med budget. Den totala prognosen är förbättrad med 2,0 mnkr inklusive 
oförbrukad nämndreserv.

Risk- och känslighetsanalys

Risk- och känslighetsanalys Positiv risk, tkr Negativ risk, tkr

Planavdelningen, fortsatt ökade intäkter            1 000 0

Summering: 1 000 0
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Prognos
Inom teknikavdelningen är vinteraktiviteterna slutförda med bättre resultat än budget. 
Däremot återstår vinterperiodens sista månader okt-dec. Minskade kostnader för 
trafikbelysning med anledning av energibesparingar och lägre elpris beräknas kunna 
används till de ökade kostnaderna inom brounderhållet. Underskottet för bygglov och 
lantmäteri från årets början beräknas inte kunna hämtas hem. Förstärkning av 
personal inom förvaltningsledning och stab kommer att påverka avdelningens resultat 
mot budget negativt. Om nämndens reserv förblir oförbrukad vid årets slut ger det ett 
positivt resultat på 2,0 mnkr.

Helårsprognosen för nämnden är ett överskott på 2,0 mnkr.

Prognosparameter

Föregående 
månads 
prognos

Prognos 
helår 2016

Förändrin
g

Vinterväghållning lägre kostnader pga. mindre snö 3 000 2 500 -500

Trafikbelysning minskade kostnader 2 500 2 500 0

Brounderhåll ökade kostnader -2 500 -2 500 0
Bygglov ökade kostnader (bl. a konsultkostnader från 
år 2015) -600 -600 0
Lantmäteri lägre intäkter (för högt budgeterade 
intäkter) -2 200 -1 700 500

Ökade personalkostnader stab -200 -200 0

Nämndens reserv oförbrukad 0 2 000 2 000
 Summa Prognos 0 2 000 2 000
Tabellen redovisad i tkr 

Investeringsredovisning
Stadsbyggnadsnämndens beslutade investeringsbudget för år 2016 uppgår till 149,6 
mnkr efter överföring av resterande investeringsram från år 2015 på 34,6 mnkr enligt 
beslut i kommunfullmäktige (KF 2016-04-18). 
 
Totalt består uppföljningen av ett femtiotal investeringsprojekt, nedan redovisas 
utfall, budget och årsprognos per huvudprojekt.  
Vatten och avlopp redovisar ett utfall på 32,3 mnkr mot en årsbudget på 91,3 mnkr 
och en sänkt årsprognos med 20,7 mnkr. Prognosen för VA-utbyggnad Årsta havsbad 
blir 9,3 mnkr högre och för andra större projekt lägre pga. förseningar orsakade av 
olika externa faktorer. Projekten Fors framtid, VA-utbyggnad Dalarö, 
Huvudledningar och Dagvatten åtgärsplan påverkas (se kommentar respektive projekt 
nedan). 
Övriga avdelningar redovisar ett utfall på 26,4 mnkr av en budget på 58,4 mnkr och 
en oförändrad årsprognos förutom projekten Utbyte bro Vega som ökar med 5,0 mnkr 
till 19,5 mnkr och projekten Huvudgata Vendelsö/Sågen och Poseidons Torg som 
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framflyttas. Utfallet visar på en total förbrukning på 39,2 procent av 
investeringsbudgeten per aug 2016 (58,7 mnkr av en budget på 149,6 mnkr). 
Årsprognosen pekar mot en förbrukning på 113,4 mnkr, motsvarande 76 % av 
årsbudget.

Projekt
Utfall Jan - 

aug 2016 
Budget 

Helår 2016 

Utfall 
% av 

Budget 
Helår

Prognos 
helår 2016 

52016 - Fordon och maskiner 2016 2 056 4 218 48,7 % 4 218
54294 - Mindre maskiner, Park 684 552 123,9 % 684
58314 - GIS  300 0,0 % 300
58315 - Systemutveckling  500 0,0 % 500
58318 - GIS vägnät Södertörn  752 0,0 % 752
58321 - Nytt kart-GIS system 86 758 11,3 % 758
58323 - E-tjänst för bygglov 91 459 19,8 % 459
63115 - VA-verk och anläggningar 2 259 5 000 45,2 % 5 000
63119 - Ombyggnation Dalarö RV 362 600 60,3 % 600
63206 - Fors framtid 833 8 468 9,8 % 2 000
63300 - Ledningsförnyelse 7 073 7 668 92,2 % 11 000
63418 - Huvudledningar 1 803 16 704 10,8 % 5 000
63501 – mindre ny- och ombyggnader, 
VA 2 296 2 500 91,8 % 2 500
63502 - VA-utbyggnad Dalarö 825 13 942 5,9 % 3 000
63514 - Dagvatten, åtgärdsplan 414 7 800 5,3 % 1 000
63546 - VA-utbyggnad Årsta Havsbad 13 548 20 661 65,6 % 30 000
63583 - Verkstad och tvätthall 112 2 785 4,0 % 5 300
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta 806 2 680 30,1 % 2 680
63900 - Va-serviser 1 951 2 500 78,0 % 2 500
64235 - Lekplatsupprustning & 
handikappanpassning  875 0,0 % 875
64256 - Parkupprustning 610 2 176 28,0 % 2 176
66131 – Trafiksäkring, 
handikappanpassning övergångställen  700 0,0 % 700
66140 - Busshållplatser, tillgänglighet 3 085 1 100 280,5 % 1 100
66143 - Arbeten enligt cykelplan 4 280 6 500 65,8 % 6 500
66144 - Gångbana 295 1 025 28,8 % 1 025
67221 – Mindre ny- och ombyggnader  927 0,0 % 927
67225 - Utbyte belysningsarmaturer 1 732 1 596 108,5 % 1 596
67230 - Bullerdämpande åtgärder  208 0,0 % 50
67235 - Diverse mindre utrustning 83 214 38,8 % 214
67236 - Utbyte signalanläggningar 477 311 153,4 % 500
67239 - Utbyte bro Vega 12 965 14 600 88,8 % 19 500
67246 - Huvudgata Vendelsö/Sågen  12 100 0,0 % 0
68102 - Poseidons Torg  8 500 0,0 % 0
Summa I - Investeringsprojekt 58 726 149 679 39,2 % 113 414
Tabellen redovisad i tkr 

Kommentarer till avvikelser:
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63119 Nytt reservkraftverk måste byggas pga. nytt miljötillstånd. Beslut kom 
efter att budgeten lades 2015. Medel omförs från Fors (63206). 

63206 Försenat pga. att beslutsunderlaget behövde kompletteras innan beslut 
kunde tas i KF (nov 2015). Vid årsskiftet återupptogs planeringen. 
Endast principförslag/projektering samt tillståndsarbete hinns med 
under 2016.

63300 Betydligt dyrare renovering av vattenledningar pga. bristande 
kartunderlag (från 60/70-tal) som lett till mer utredning och mer 
omfattande och komplicerad schaktning. 

63418 HVL-försenad byggstart pga. försenad projektering som i sin tur beror 
på att ramavtal för konsulter inte blev klart i tid. 

63502 Underprojekt Schweizerdalen, byggstart något förskjuten i tid pga. 
omtag i upphandling av LTA-pumpar.

63514 Framskjutet ca 1 år pga. handläggningstid av ny vattendom. 
63546 Ökade kostnader för felavhjälpande åtgärder i den anläggning som 

SIAB byggt samt återställning av sönderkörda vägar, staket mm. 
63583 Anbud dyrare än kalkyl. Trots detta blir det billigare att reparera LTA-

pumparna i egen regi än externt. 
66140 Statsbidrag inväntas med 2,0 mnkr från Trafikverket
67246 Ingen start 2016, projektet framflyttat (MEX-projekt)
68102 Ingen start 2016, projektet framflyttat

Grund och förskolenämnden

Driftredovisning
Nämndens budgetram för 2016 fastställdes ursprungligen i fullmäktiges Mål och 
budget till 1 605,0 mnkr (KF 2015-06-09, § 146). Ramen utökades i februari 2016 
med 1,1 mnkr som del av statsbidraget för flyktingmottagning (KF 2016-02-15, § 21), 
samt med ytterligare 1,3 mnkr i april efter beslut i kommunfullmäktige om 
resultatöverföring från 2015 (KF 2016-04-18, § 142). Därmed uppgår nämndens 
budget till 1 607,4 mnkr, en nettoökning med 2,4 mnkr jämfört med nämndens 
ursprungliga budget för 2016.

Det ackumulerade nettoutfallet uppgår till 1 044,7 mnkr (65,0 procent av årsbudget). 
Utfallet är 1,9 procent lägre än periodiserad årsbudget som uppgår till 1 065,4 mnkr 
och motsvarar en positiv budgetavvikelse på 20,7 mnkr (1,3 procent av årsbudget) till 
och med augusti månads utfall. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår ett 
underskott inom elevpengsystemet med 7,6 mnkr.

Helårsprognosen efter augusti månads utfall är ett överskott på 3,0 mnkr. 
Årsprognosen utgår från att eventuella över- eller underskott inom elevpengsystemet 
fullt ut regleras, dvs. är kostnadsneutralt för grund- och förskolenämnden i 
årsbokslutet för 2016. 

Till och med utfallet i augusti månad beräknas ett resultat i intervallet +5,0 till -5,0 
mnkr inom elevpengsystemet för helåret 2016. Detta redovisas separat i risk- och 
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känslighetsanalysen och inte i årsprognosen, eftersom det inte påverkar nämndens 
resultat utan fullmäktiges reserv för elevpengsystemet. 

Risk- och känslighetsanalys
Risk- och känslighetsanalysen ska återge faktorer som kan komma att påverka årets 
resultat utöver vad som redan är beaktat i årsprognosen. Analysen per augusti visar att 
det finns faktorer som kan komma att påverka den ekonomiska prognosen för helåret 
2016 inom intervallet +5,0 till -5,0 mnkr.
 
I fullmäktiges mål och budget för 2016 budgeterades att 320 individer i genomsnitt 
per månad skulle erhålla ”strukturbidrag för nyanlända” men det faktiska utfallet har 
under hela 2016 legat över budgeterade volymer. I augusti erhöll 370 elever 
strukturbidrag för nyanlända, vilket är 11 individer färre än i juli och prognosen är att 
antalet kommer att fortsätta att ligga lägre resten av året jämfört med volymerna 
under våren. Årsprognosen efter augusti månad ligger på ett utfall på 36,5 mnkr vilket 
är 5,0 mnkr mer än budgetramen på 31,5 mnkr för strukturbidrag för nyanlända. Detta 
motsvarar en förbättrad prognos med 2,5 mnkr jämfört med risk- och 
känslighetsanalysen i föregående månads budgetuppföljning. 

Haninge kommun är inne i en period med en relativt stor inflyttning till kommunen. 
Det kan konstateras att i stort sett samtliga verksamhetsområden under det första 
halvåret 2016 har faktiska volymer som överstiger budgeterade volymer. I princip 
gäller helt nya ekonomiska förutsättningar för det andra halvåret eftersom det är ett 
nytt läsår med nya volymer både vad gäller budget och utfall. I juli och augusti 
betalas preliminära volymersättningar ut till grundskolorna. Det är först från och med 
september som utbetalningarna sker enligt faktiska volymer, i september sker en 
retroaktiv justering av faktiska volymer för juli och augusti. Därefter utgår som 
vanligt ersättning (elevpeng) för de faktiska volymerna per månad. Inom förskolan 
betalas ersättningar ut per månad enligt faktiska volymer även under juli och augusti. 

I augusti månad redovisar elevpengsystemet ett överskott på 5,3 mnkr utifrån de 
preliminära elevvolymerna den här månaden. Slutlig volymavräkning sker i 
september.
Elevpengssystemet redovisar ett ackumulerat underskott på 7,6 mnkr till och med 
augusti månad inklusive ett underskott på 3,7 mnkr för ”Strukturbidrag för 
nyanlända”. För perioden september – december beräknas i nuläget ett överskott per 
månad i intervallet 0 till 2,5 mnkr för elevpengssystemet vilket motsvarar ett 
prognostiserat årsresultat inom intervallet -7,6 till 0,0 mnkr. I september kommer en 
uppdaterad prognos för helåret att tas fram och som baseras på de faktiska volymerna 
inom grundskolan för hösten 2016.

Under det första halvåret var utfallet högre än budgeterade volymer och de 
preliminära volymerna för det andra halvåret visar på att utfallet kommer att vara 
lägre än budgeterade volymer. Detta visar på en budgetmässig 
periodiseringsavvikelse mellan det första och det andra halvåret men sammantaget 
bedöms de budgeterade volymerna i nuläget att ligga i relativ nivå med det 
prognostiserade utfallet för helåret inom elevpengssystemet, vilket också är den 
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främsta orsaken till förändringen i känslighets- och riskanalysen från -18,0 mnkr i juli 
till mellan +5och -5 mnkr i augusti.

Risk- och känslighetsanalys Positiv risk, tkr Negativ risk, tkr

Pengsystem Strukturbidrag för nyanlända 
elever 0 - 5 000

Pengsystem volymökningar utöver 
budgeterade nivåer 5 000                          0

Summering:               5 000 - 5 000

Prognos
Helårsprognosen efter augusti månads utfall är ett överskott på 3,0 mnkr. 
Årsprognosen utgår från att eventuella över- eller underskott inom elevpengssystemet 
fullt ut regleras, dvs. är kostnadsneutralt för grund- och förskolenämnden i 
årsbokslutet för 2016. 

Verksamhet Föregående 
månads prognos

Prognos 
helår 2016

Förändrin
g

200 Pengsystem Gfn** 0 0 0 

201 Central förvaltning och nämnd * 11 507 14 233 2 726 

209 Modersmålsverksamhet 0 0 0 

210 Central stödavdelning (CSA) - -1 000 - -1 
000 

0 

220 Förskolor kommunal regi - -3 899 - -4 
624 

- -
72
5 

240 Grundskola år F-6 kommunal regi - -3 824 - -3 
580 

244 

260 Grundskola år F-9 kommunal regi - -2 784 - -2 
029 

755 

 Summa Prognos 0 3 000 3 000 
Prognos uttryckt som avvikelse, över- eller underskott i förhållande till budget, redovisat i tkr
* Inklusive nämndens reserv
**Redovisas i riks- och känslighetsanalysen

   

Investeringsredovisning
Kommunfullmäktige beslutade i april om överföring av den oförbrukade delen av 
2015 års investeringsbudget, 3,9 mnkr, till 2016 i sin helhet för grund- och 
förskolenämnden (2016-04-18, § 143). I kommunfullmäktiges mål och budget för 
2016 har grund- och förskolenämnden dessutom tilldelats 16,2 mnkr i 
investeringsbudget för inventarier och utrustning till objektsspecifika 
investeringsprojekt. Den sammanlagda investeringsbudgeten för 2016 uppgår därmed 
till 20,1 mnkr. 
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Det ackumulerade utfallet till och med augusti månad uppgår till 4,7 mnkr och 
prognosen för helåret 2016 uppgår till 7,4 mnkr. I nedanstående tabell redovisas 
nämndens investeringsredovisning för pågående investeringsprojekt enligt 
årsbokslutet 2015 tillsammans med redan beslutad investeringsbudget enligt 
kommunfullmäktiges Mål och budget för 2016.
Projekt Utfall Jan - 

Aug 2016 
Budget helår 

2016
Utfall % av 

budget
Prognos utfall 

helår 2016

20137 - Gunnebo förskola 1 025 0 0,0% 1 025
26127 - Lyckeby inventarier/upprustning, ombyggnation 2014 52 0 0,0% 52
26135 - Vendelsömalmsskolan Fsk.klass -10 0 0,0% 0
26137 - Stambyte Aspen -4 0 0,0% 0
26139 - Fasanen kök -11 0 0,0% 0
26142 - Måsöskolan permanent 773 4 200 18,4% 1 000
26145 - Återställning Fsk Duvan 74 0 0,0% 0
26147 - Luftrenare slöjdsalar generellt 115 311 37,0% 311
26149 - Tungelstaskolan kök UBF 1 103 0 0,0% 1 103
26150 - Möbler Skärgårdens rektorsområde 35 35 100,0% 35
26151 - Ornö Skola 41 0 0,0% 41
26152 - Ipas Lyckebyskolan 603 600 100,5% 603
26153 - Inköp Symaskiner Lyckebyskolan 28 30 93,3% 28
26154 - Kameraövervakning Lyckebyskolan 223 225 99,1% 223
26158 - Symaskiner Söderbymalmsskolan 46 46 100,0% 46
26160 - Tungelsta utökning inom F-6 0 2 000 0,0% 0
26161 - Ribbyskolan utökning inom F-6 0 3 000 0,0% 0
26162 - Ersättningsförskola Park/Karusellen 0 4 000 0,0% 0
26163 - Utökning förskolekapacitet, Jordbro 0 1 000 0,0% 0
26164 - Västerhaninge/Ribbyängar inv./utr 0 2 000 0,0% 0
26165 - Haga 4 renovering 16 0 0,0% 16
26915 - Vikinga nybyggnation 578 0 0,0% 1 000
26944 - GVN läsplattor 0 0 0,0% 0
29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade invest.medel 0 2 620 0,0% 1 920
30000 - Projektet anv för uppbokning påg arbeten 0 0 0,0% 0
67235 - Diverse mindre utrustning 0 0 0,0% 0
Summa Huvudprojekt saknas 4 687 20 067 23,4% 7 403

Tabellen redovisad i tkr 
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Investeringsredovisning, projekt som genomförs i Tornbergets regi

Investeringsobjekt Budget Skedesansvarig Uppföljning/kommentar
 (mnkr) (mnkr) enl inv.process

Lyckebyskolan, reinvestering 123,0 135,0 Tornberget Slutbesiktigad och verksamheten har flyttat in. Ekonomisk 
slutredovisning till KS återstår.

Kolartorp 3 förskola, nybyggnation 0,0 0,0 KSF  Tomten används som etableringsyta i samband med byggnation i 
området. Tillgänglig för byggstart tidigast ht 2017. Förhandling pågår 
med SBG Byggen AB om försäljning av mark för uppförande av en 
förskola med 6 avdelningar. Förskolan är tänkt att drivas av Kids 2 
Home.

Lillgården förskola, nybyggnation 59,0 67,0 KSF  I o m att privat aktör har uppfört totalt 8 förskoleavdelningar i 
området så är detta projekt vilande tills vidare.

Vikingaskolan, rivning och nybyggnation 264,0 263,0 Tornberget Projektering pågår. Evakuering genomförd under sommaren 2016. 
Rivning av gamla skolan pågår. Den nya skolan beräknas stå klar till 
sommaren 2018.

Måsöskolan 88,5 88,5 Tornberget Produktion pågår. Ombyggnad sker etappvis under läsåret 2016/2017.

Tungelsta skola kök 20,0 17,3 Tornberget Produktion pågår. Verksamheten är evakuerad till tillfälliga 
matsalspaviljonger med mottagningskök.

Vargbergets förskola (ersätter del av 
Park/Karusellen)

0,0 67,0 Tornberget Projekterig pågår. Byggstart planerad till sommaren 2017.

Förskola vid Åby entré (ersätter del av 
Park/Karusellen)

33,0 KSF Förskola med 6 avdelningar  i bottenvåning på bostadshus. Arbete med 
ny detaljplan pågår. Detaljplanen beräknas vara klar sommaren 2017. 
Inflyttning planerad till sommaren 2018.

Tungelsta skola 0,0Plan            41 Tornberget Utökning av skolans kapacitet planeras att ske i inhyrda paviljonger till 
dess att ny skola i Lillgården står klar. Utökningen påbörjas när 
renoveringen av skolans kök är klar i samma paviljong. Arbetet är ca 10 
veckor försenat vilket innebär att inflyttning kan ske först till höstlovet 
2016.

Vendelsömalmsskolan 0,0 137,0 Tornberget Tornberget har flaggat för behov av stambyte och upprustning av 
Vendelsömalmsskolan. Ombyggnad av köket samordnas med 
stambytet. Renoveringen är startad sommaren 2016 och kommer att 
ske etappvis.

Utökning F-6 Skola i Handen 0,0 24,0 KSF Skoltomt skall inrymmas i den påbörjade detaljplanen söder om 
Örnens väg. Skolan skall byggas och drivas i privat regi. Samtal förs 
med flera privata intressenter.

Åbyskolan 0,0 170,0 KSF Ersättning för Åbyskolan. Kommer att bli aktuellt först efter att de två 
nya förskolorna byggts och ersatt Karusellen/Park. Planen är att den 
nya skolan skall uppföras på tomten där förskolorna Karusellen/Park 
står idag. Enligt gällande beslut ska den nya skolan byggas i kommunal 
regi. Programarbete pågår.

Ny förskola vid Ribbyskolan i Västerhaninge 0,0 50,0 Tornberget Detaljplanen antas under hösten 2016. Projektering har påbörjats. Den 
nya förskolan kommer att uppföras som en 6-avdelningars 
konceptförskola.

Renovering av Ribbyskolan 0,0 105,0 KSF Programarbete pågår. Planen är att renoveringen skall ske först efter 
att Ribbyskolan utökats med en tillbyggnad för F-6 verksamhet.

Utökning av Ribbyskolan 0,0 200,0 KSF Detaljplan antas under hösten 2016. Programarbete pågår.

Ornö skola 0,0 8,5 Tornberget Verksamheten evakuerad till Klockargården. Invändig rivning 
genomförd. Vid rivning har tidigare okända problem med delar av 
husets bärande konstruktion påträffats. Tornberget tar fram underlag 
avseende vilka konsekvenser det får i form av ökade kostnader och 
förseningar.

Idrottshall Vendelsö

25 Tornberget

Ny Idrottshall planeras i anslutning till Lyckebyskolan. Hallen ersätter 
på sikt den lilla hall som idag finns på Hagaskolan. Programarbete klart. 
Förprojektering pågår. Hallen beräknas vara klar till sommaren 2018

Ny förskola i Vega (detaljplan 2) 0,0 KSF Förhandling pågår med Wästbygg AB om försäljning av mark för 
uppförande av en förskola med 6 avdelningar. Förskolan är tänkt att 
drivas av Raoul Wallenbergskolan. Planeras vara klar sommaren 2018.

Ny F-9 skola och aktivitetshus i Vega 
(detaljplan 5) 

KSF

Riktlinjer för programarbetet beslutade av kommunstyrelsen i maj 
2016. Programarbete påbörjat. Tomten blir tillgänglig för byggnation 
sommaren 2019 när det provisoriska järnvägsspåret försvinner. 
Inflyttning planerad till sommaren 2021.

Ny F-6 skola och förskola i Vega (detaljplan 
2)

0,0 KSF Förhandling pågår med Wästbygg AB om försäljning av mark för 
uppförande av en F-6 skola för 350 barn och en förskola med 6 
avdelningar. Förskolan och skolan är tänkta att drivas av Raoul 
Wallenbergskolan. Planeras vara klara sommaren 2019.

Summa 554,5 1 390,3

Prognos

Tabellen redovisas i mnkr
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Driftredovisning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ursprungliga budgetram enligt Mål och 
budget uppgick till 387,0 mnkr. I april fattade kommunfullmäktige beslut (KF 2016-
04-28, § 142) om överföringsmedel på 6,3 mnkr, vilket innebär att aktuell driftram 
uppgår till 393,3 mnkr.
Nämndens ackumulerade utfall för perioden uppgår till 252,4 mnkr, vilket är 5,5 
mnkr respektive 2,1 procent lägre än periodiserad budget. Utfallets andel av den 
totala helårsramen motsvarar 64,2 procent. Den positiva avvikelsen mot budget beror 
på tidsmässigt omatchade intäkter och kostnader inom Centrum vux verksamhet och 
uteblivna kostnader för den centrala förvaltningen. Att avvikelsen på nämndnivå inte 
är större beror på negativ avvikelser avseende eleversättningar. Eleversättningar 
schablonberäknas i juli och augusti månad, eftersom höstterminen inte har startat. I 
september görs en korrigering av dessa eleversättningar och då kan en bättre 
bedömning av höstterminen göras. 
Risk- och känslighetsanalys
Höstterminen har startat men det går lika lite nu som i våras att förutse hur elevantalet 
kommer att utveckla sig under hösten. I risk- och känslighetsanalysen ges exempel på 
effekten ifall antalet folkbokförda elever på språkintroduktion skulle bli 10 högre än 
under vårterminen. 
Den andra posten visar känsligheten för elevintag till höstterminen. Om det blir 30 
färre eller fler elever än budgeterat beräknas halvårseffekten bli antingen positiv eller 
negativ med 1,4 mnkr. 
Den tredje posten motsvarar effekten om kommunens ansökan till Migrationsverket 
för asylsökande elever beviljas i sin helhet. Det händer normalt inte, eftersom en del 
elever har hunnit få svar på sin ansökan om asyl under terminens gång. Oavsett om 
eleven får ett positivt eller negativt besked, upphör ersättningen till kommunen. 

Risk- och känslighetsanalys Positiv risk Negativ risk

Språkintroduktion, ytterligare 10 
folkbokförda elever ht 2016 0 -500

Känslighet i eleversättningar, givet 30 
färre respektive fler ht 2016 1 400 -1 400

Ersättning migrationsverket 3 500 0

Summering: 4 900 -1 900 
Tabellen redovisad i tkr

Prognos
Prognosen tar sin utgångspunkt i nämndens reserv på 2,5 mnkr. Nämnden har beslutat 
att ansöka om ESF-medel (GVN 2016-02-02, § 10) och bekosta en heltidstjänst i 
cirka 1,5 månader för att verkställa ansökan. Nämnden har även beslutat om en 
förlängning av kulturhantverksutbildningen till och med juli 2016 (GVN 2015-12-14, 
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§ 121). För varken ESF-ansökan eller vuxna kulturhantverkare finns utrymme i 
Strategi och budget 2016, vilket innebär att medel måste tas från reserven. Från och 
med höstterminen kommer kulturhantverksutbildningen ingå i ordinarie 
ersättningsmodell via Centrum Vux. 

För Akademierna är prognosen oförändrad. Eleversättningarna är osäkra i juli och 
augusti månad, men inget har inträffat som skulle föranleda en förändring av den 
prognos som gjordes i maj. 

I början på september blev ansökan till Migrationsverket för asylsökande elever klar 
för vårterminen 2016. Besked från verket kommer först till årsskiftet. Storleken på 
ansökt belopp har ökat på grund av fler elever, höjd ersättning och en förbättrad 
metod för att får reda på vilka elever som är asylsökande. Därför är det inte orimligt 
att tro att vårterminens eleversättningar, inklusive den sökta ersättningen, kommer att 
motsvara budgeterat belopp, trots att det inte såg så ut vid vårterminens slut. Tills den 
retroaktiva rättningen av eleversättningar för juli och augusti är gjord i september 
utgår prognosen från att höstterminen blir likadan som vårterminen. Med en 
förbättrad prognos för vårterminen påverkas även hösten, vilket bidrar till 
förbättringen av nämndens prognos med 3,0 mnkr jämfört med föregående månads 
uppföljning. 

Helårsprognosen för Kvalitetsavdelningen har förändrats till ett överskott på 1,0 mnkr 
på grund av lägre kostnader för IT-utveckling än budgeterat. 

Helårsprognosen för nämnden är ett överskott på 2,9 mnkr, vilket motsvarar 0,7 
procent av helårsramen. 

Prognosparameter 
Föregående 

månads prognos
Prognos 

helår 2016
Förändrin

g

Nämndreserv 2 500 2 500 0

ESF-ansökan, arbetskostnad -100 -100 0

Kulturhantverk vt 2016 vuxna -100 -100 0

Akademierna -800 -800 0

Eleversättningar vårtermin -1 500 0 1 500

Eleversättningar hösttermin -1 500 0 1 500

Kansliavdelningen -400 -400 0

Kvalitetsavdelningen 400 1 000 600

Förvaltningschef 800 800 0

Summa Prognos -700 2 900 3 600
Tabellen redovisad i tkr
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Investeringsredovisning
Den ursprungliga investeringsramen för 2016 var 3,0 mnkr enligt Mål och budget 
2016. Därefter har kommunstyrelsen beviljat (KS 2016-04-04, § 103) ytterligare 3,0 
mnkr ur sin investeringsreserv och kommunfullmäktige har beslutat (KF 2016-04-18, 
§ 143) om överföringsmedel från 2015 års budget på 0,9 mnkr. Aktuell 
investeringsram uppgår därför till 6,9 mnkr. 

Ackumulerat utfall uppgår till 0,6 mnkr och det motsvarar 8,1 procent av 
helårsramen. I augusti har ett projekt för inköp till Centrum Vux verksamhet på gamla 
Fredrik tillkommit på 0,5 mnkr. Centrum Vux kommer att ha SFI-undervisning i 
kombination med yrkesutbildning i Fredriks gamla lokaler. Detta ökar den 
prognostiserade förbrukningen till 3,0 mnkr. 

Projekt
Utfall jan - 

aug 2016 
Budget 

helår 2016 
Utfall % 

av budget
Prognos 

helår 2016
26920 – NC/CMN/NT: IT-
nätverksinstallation 141 0 - 141
26928 – Riksäpplet särskola vägg och 
dörr 6 0 - 6
26932 - Fredrik läsplattor 0 0 - 0
26933 – Fredrika läsplattor BF/YRK 0 0 - 0
26934 Centrum Vux kontorsmöbler 2016 119 200 59,7 % 200
26935 – Anskaffning ny ugn Riksäpplets 
kök 154 0 - 154
26936 – Fredrika fotoutrustning 0 165 0 % 165
26934 – Riksäpplet matsalsstolar 0 900 0 % 900
26939 Centrum Vux chromebooks 3 100 2,6 % 100
26940 – Fredrika TE 3D-skrivare 0 25 0 % 25
26941 – Fredrika hemvistmöbler 0 366 0 % 366
26942 – Riksäpplet chromebooks 137 0 - 137
26944 – GVN läsplattor 0 70 - 70
26945 – Centrum Vux maskiner SFI-yrk 0 500 0 % 500
Ospecificerat -4 4 582 - 190
 Summa I - Investeringsprojekt 556 6 908 8,1 % 2 954
Tabellen redovisad i tkr 

Investeringsredovisning, projekt som genomförs i Tornbergets regi

Projekt

Prognos 
Tornberge

t
Prognos 

KSF
Prognos 

totalt Budget
Fredrik yrkesskola, nybyggnation 248 000 19 000 267 000 300 000
     
Tabellen redovisas i tkr
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Kultur- och fritidsnämnden 

Driftredovisning
Kultur- och fritidsnämndens ursprungliga budgetram uppgick till 181,8 mnkr. I 
februari tilldelades nämnden 2,0 mnkr i statsbidrag för flyktingmottagning (KF 2016-
02-15, § 21) och efter fullmäktiges beslut (KF 2016-04-18, § 142) om 
resultatöverföring fick nämnden ta 1,5 mnkr av föregående års nettoresultat samt 
tidigare fonderade medel i anspråk. Resterande 0,7 mnkr fonderades enligt beslutet 
till budgetåret 2017. Därmed uppgår nämndens totala budget för 2016 till 185,3 mnkr.

Per augusti månad har nämnden förbrukat 65,3 % av årsbudgeten. Det ackumulerade 
utfallet är 121,0 mnkr mot budgeterade 124,2 mnkr, vilket ger en positiv 
budgetavvikelse på 3,1 mnkr, eller 2,5 procent. Den positiva avvikelsen beror bland 
annat på nämndens reserv, lägre avskrivningar på anläggningstillgångar än budgeterat 
och eftersläpningar i kulturskolans kostnader. 

Intäkterna är lägre än budgeterat för perioden, vilket bland annat beror på lägre 
intäkter på Torvalla och från socialförvaltningen för LSS-verksamhet. Nya avtalet 
med socialförvaltningen avseende LSS innebär lägre intäkter och förvaltningen har 
arbetat med att anpassa verksamheten till intäktsnivån. I mitten på augusti 
överlämnades dagverksamheten inom LSS till utbildningsförvaltningens centrala 
stödavdelning. Fastighetsunderhållet är lägre än budgeterat för perioden och därför 
visar lokalkostnaderna ett överskott för tillfället. Köp av tjänster är högre än 
budgeterat vilket delvis förklaras av kostnader som bokförs på driftprojekt. 
Kostnaderna kommer med i utfallet, men är inte budgeterade, eftersom de täcks av 
externa medel. Bland övriga kostnader ligger ramen för tilldelade statsbidraget för 
nyanlända, nämndreserv samt resultatöverföringsmedel. 

Risk- och känslighetsanalys
I nämndens helårsprognos ingår ett nollresultat för Kulturskolan. Lönekostnaderna 
har varit lägre än budgeterat på grund av sjukskrivningar, utövare har inte haft fulla 
kurser och får ersättning efter antal deltagare och undervisningen för 
funktionsnedsatta har inte kommit igång än. Därför finns en möjlighet att 
Kulturskolan kommer att gå med överskott vid årets slut. Nedanstående siffra på 0,4 
mnkr baseras på återstående månader och en försiktigt uppskattad avvikelse på 0,1 
mnkr per månad. 

Risk- och känslighetsanalys Positiv risk Negativ risk

Kulturskolan 400 0

Summering: 400 0 
Tabellen redovisad i tkr

Prognos
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Prognosen tar sin utgångspunkt i nämndens obrukade reserv på 1,0 mnkr. Hos 
förvaltningschef finns medel för kapitalkostnader, som prognostiseras bli lägre än 
budgeterat. Därutöver finns överföringsmedel för anpassningar av LSS-verksamheten 
hos Förvaltningschef, medan det prognostiserade underskottet i själva verksamheten 
ingår i område Central och Syds prognoser. I område Central prognostiseras 
dessutom intäkterna på Torvalla bli lägre än budgeterat och i område Syd har 
eftersläpande fakturor avseende 2015 tillkommit och belastat 2016 års ram. 

Efter augusti månad är prognosen för helåret ett överskott på 1,0 mnkr, vilket 
motsvarar storleken på nämndens reserv.

Prognosparameter
Föregående 

månads prognos
Prognos 

helår 2016
Förändrin

g

 Nämndens reserv 1 000 1 000 0

 Förvaltningschef 0 1 100 1 100

 Utveckling och stöd 0 200 200

 Område Central 0 -600 -600

 Område Syd 0 -700 -700

 Summa Prognos 1 000 1 000 0
 Tabellen redovisad i tkr

Investeringsredovisning
Kultur- och fritidsnämndens ursprungliga investeringsbudget 2016 uppgick till 33,7 
mnkr. Efter fullmäktiges beslut (KF 2016-04-18, § 143) om resultatöverföring fick 
nämnden överföra 65,8 mnkr från föregående års oförbrukade investeringsmedel. I 
samband med resultatöverföringen omfördelades investeringsmedel på totalt 6,8 
mnkr, med 3,0 mnkr från Ombyggnation Lyckebyskolans idrottshall, 1,3 mnkr från 
Dalarö konstgräs, 2,5 mnkr från Kulturhusets utveckling till 3,8 mnkr för åtgärder på 
Fjärdlång samt 3,0 mnkr för utveckling av området vid Svartbäckens bollplan. 
Nämndens totala investeringsbudget 2016 uppgår till 99,5 mnkr.

Projekt
Utfall Jan 
- aug 2016 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall i 
% av 

budget

Prognos 
helårs-

förbruknin
g

29999 - Övriga investeringsprojekt - ej 
fördelade invest.medel  0 -  

37117 - Offentliga konsten 1 382 7 622 18,1 % 2 500

37148 - Miljöverkstad 123 1 465 8,4 % 250
37151 - IT & Teknikinvesteringar 
Kulturhuset 5 0 - 0

37154 - Torvalla Energiprojekt 0 14 477 0,0 % 0

37156 - Renovering Höglundabadet 0 1 530 0,0 % 0
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37164 - Musikutrustning 
fritidsgårdar/kulturen 144 256 56,3 % 144

37167 - Skyltning av kulturmiljö 5 213 2,4 % 5
37170 - Kultur- och föreningshuset i 
Jordbro 2014 93 2 991 3,1 % 2 991

37171 - Flytt av konstverk 252 300 83,9 % 252

37172 - Snyggt och Tryggt - KOF 10 824 1,2 % 824
37173 - Nya omklädningsrum Torvalla 
IP 20 215 19 995 101,1 % 20 215
37175 - Båthus Fjärdlången, 
reinvestering 0 1 200 0,0 % 0

37176 - Passersystem 0 1 992 0,0 % 500

37177 - Lokalanpassningar 2015 288 386 74,6 % 288

37180 - Kassasystem Torvalla 0 143 0,0 % 0

37182 - Ny idrottshall 0 8 952 0,0 % 0

37185 - Ny sarg Hanvedens ishall 160 0 - 160

37186 - Skutan Stall, markarbete 0 300 0,0 % 300

37187 - Ny idrottshall 0 25 000 0,0 % 0

37188 - Årlig upprustning lokaler 9 400 2,3 % 9

37189 - Projektering ny simhall 0 200 0,0 % 100

37190 - Ny läktare Torvalla IP 0 2 000 0,0 % 0

37191 - Utegym 2 st 394 500 78,9 % 500

37192 - Utveckling Svartbäcken 0 3 841 0,0 % 3 841

37193 - Reinvestering Fjärdlång Pir 80 3 799 2,1 % 100

37194 - Ismaskin Torvalla 0 600 0,0 % 600

37195 - Gräsklippare 190 200 95,0 % 190

37196 - Kompressor Torvalla 171 175 97,7 % 171

37197 - Inköp 4-hjuling 0 60 0,0 % 60

37198 - Förråd höjdhoppsmatta 12 30 40,7 % 15

37199 - Inköp värmekamera 0 36 0,0 % 36

Summa I - Investeringsprojekt 23 532 99 487 23,7 % 34 051
Tabellen redovisas i tkr

Investeringsprojektet för Torvalla omklädningsrum blev klart i våras och uppdelning 
på komponenter i anläggningsregistret har gjorts. Projektet kommer att aktiveras i 
redovisningssystemet i september. En del mindre investeringsprojekt, som till 
exempel inköp av gräsklippare, kompressor och värmekamera är också klara och 
kommer aktiveras innan årsskiftet. 
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Byggandet av ett utsiktstorn på Tornberget pågår inom projektet Snyggt och tryggt i 
tabellen ovan. Likaså pågår markarbete vid Skutans stall och inköp av ismaskin till 
Torvalla. 

Tre projekt ligger klart för upphandling; renoveringen av Höglundabadet, Fjärdlångs 
båthus och ny läktare till Torvalla IP. Torvalla energiprojekt drivs av Tornberget med 
ram både hos nämnden och hos Tornberget. Det är kommenterat i nästa avsnitt som 
handlar om Tornbergets investeringsprojekt. 

Prognostiserad förbrukning för helår 2016 uppgår till 34,1 mnkr, vilket innebär ett 
överskott jämfört med helårsramen på 65,4 mnkr. 

Investeringsredovisning, projekt som genomförs i Tornbergets regi

Investeringsobjekt, tkr
Prognos 

Tornberget Prognos KSF Prognos totalt Budget
Lyckebyskolan, reinvestering 111 000 12 000 123 000 135 000
Torvalla energiprojekt 40 000 0 40 000 15 000
Vikingaskolan, rivning, nybyggnation 251 000 13 000 264 000 263 000
Åbyskolan 0 0 0 170 000
Idrottshall Västerhaninge 0 0 0 25 000
Idrottshall Tungelsta 0 0 0 25 000
Idrottshall Vendelsö 0 0 0 25 000
Ny F-9-skola och aktivitetshus Vega 0 0 0 0

Summa 402 000 25 000 427 000 658 000

Tabellen redovisad i tkr

Reinvestering i Lyckebyskolan genomförs tillsammans med GFN. Slutbesiktning är 
klar och verksamheten har flyttat in. Ekonomisk slutredovisning till kommunstyrelsen 
återstår. 

I Torvalla energiprojekt, som nämnden har egen ram för, utreds en utökning för att 
inrymma även Torvalla sim- och sporthall, Fredrika Bremergymnasiet och 
Vikingaskolan. Projektet ska på nytt beslutas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Vikingaskolan genomförs tillsammans med GFN. Projektering pågår och evakuering 
är genomförd under sommaren 2016. Rivning av den gamla skolan pågår och den nya 
skolan beräknas stå klar till sommaren 2018. 

En ersättning för Åbyskolan görs tillsammans med GFN. Kommer att bli aktuellt 
efter att två nya förskolor byggts som ersätter Karusellen/Park, eftersom planen är att 
den nya skolan ska uppföras på tomten där förskolorna Karusellen/Park står idag. 
Programarbete pågår. 

Programarbetet för idrottshallen i Västerhaninge är klar och arbete pågår med ny 
detaljplan och förprojektering. Hallen beräknas vara klar till årsskiftet 2018/2019. När 
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det gäller idrottshallen i Tungelsta pågår förhandling med privat fastighetsägare om 
uppförande i anslutning till den planerade F-6-skolan i Lillgården. Hallen beräknas 
vara klar under första kvartalet 2018. Vid Lyckebyskolan planeras en ny idrottshall 
som på sikt ska ersätta den lilla hall som finns på Hagaskolan. Programarbetet är klart 
och förprojektering pågår. Hallen beräknas vara klar till sommaren 2018. 

Det sista projektet i tabellen handlar om en ny F-9-skola och aktivitetshus i Vega. 
Kommunstyrelsen beslutade om riktlinjer för programarbetet i maj 2016 och arbetet 
är påbörjat. Tomten blir tillgänglig för byggnation sommaren 2019 när det 
provisoriska järnvägsspåret försvinner. Inflyttning är planerad till sommaren 2021. 

Socialnämnden 
Driftredovisning
Socialnämndens ram enligt Mål och budget 2016-2017 (KF 2015-06-09, § 146) var 
792,8 mnkr. I december reviderades budgeten (KF 2015-12-07, § 253) då ramen 
ökades med 1,5 mnkr för att kompensera för förändrat förbehållsbelopp ekonomiskt 
bistånd. I februari reviderades budgeten (KF 2016-02-15, § 21) då ramen ökades med 
10,1 mnkr för statsbidrag för flyktingmottagning. I april beslutade fullmäktige om 
ökad budget med 10,6 mnkr till följd av ändrad ansvarsfördelning mellan 
äldrenämnden och socialnämnden. I april reviderades även budgeten i samband med 
överföring av driftmedel från 2015 på 2,9 mnkr. Nämndens sammanlagda ram 2016 
är därmed 817,9 mnkr. 
Nämndens utfall för perioden är 537,7 mnkr mot periodens budget på 533,3 mnkr, 
dvs. ett underskott på 4,4 mnkr jämfört med budget. Det är främst kostnader för 
insatser för personer med missbruk samt insatser för personer med psykisk 
funktionsnedsättning som är högre än budgeterat. Kostnader såväl som intäkter i 
övrigt överstiger de budgeterade i stor utsträckning. Detta förklaras av att den 
statsbidragsfinansierade verksamheten för ensamkommande barn har budgeterats med 
lägre omsättning av vad som nu är fallet. Detta har dock ingen väsentlig betydelse, då 
det avgörande är att kostnader och intäkter i verksamheten är lika stora, vilket de är 
både i budget och i utfall.
Generellt så följer alla övriga verksamheter budget väl. Prognosen för nämnden är 
fortsatt en budget i balans tack vare att prognostiserade underskott i verksamheten 
fortfarande ryms inom nämndens reserv.
Avseende statsbidraget för nyanlända flyktingar så har hittills 970 tkr förbrukats av de 
tilldelade 10,1 mnkr. Av de tilldelade medlen avsåg 7,2 mnkr kostnader för att bygga 
tillfälliga bostäder och detta arbete har ännu inte påbörjats. Samtliga övriga aktiviteter 
som dessa medel ska användas till har påbörjats och prognosen är att dessa övriga 3,0 
mnkr kommer att förbrukas under året.
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Risk- och känslighetsanalys
Bedömningen är att det finns både positiva och negativa risker och utmaningar i 
verksamheten. Sannolikheten är låg för att uppförande av modulbyggnation under 
året kommer att ske. Övriga 3,0 mnkr i budget av de särskilda statsbidrag 
förvaltningen erhållit för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn kommer 
dock att förbrukas. 
Den sammantagna bedömningen är därmed att nämndens prognos är en budget i 
balans och att eventuella kostnadsökningar kommer att kunna hanteras inom 
nämndens reserv. Om inget uppförande av modulbyggnation kommer att ske kommer 
detta att generera ett överskott motsvarande 7,2 mnkr.

Risk- och känslighetsanalys Positiv risk, tkr Negativ risk, tkr

Inget uppförande av modulbyggnation för 
boende för ensamkommande barn och 
nyanlända flyktingar

7 200                       
0

Ökade kostnader insatser enligt LSS 0 - 2 000

Besparingar vid köp av placeringar och 
behandlingar, barn och vuxna 2 000                      0
Ökade kostnader placeringar och 
behandling missbruk och personer med 
funktionsnedsättning

- 2 000

Summering:               9 200 - 4 000

Prognos
Årsprognosen för nämnden är ett nollresultat.

Prognosparameter 

Föregående 
månads 
prognos

Prognos 
helår 
2016

Förändrin
g

Nämndens kostnader 0 4 000 4 000
Förvaltningscentral verksamhet 2 000 2 000 0 
Avdelning Funktionsnedsättning (beställare) -1 500 -2 000 -500 
Avdelning Barn och unga (beställare)  4 000  2 000 -2 000 
Avdelning Vuxen (beställare)  -2 000  -4 000 -2 000 
Avdelning Social omsorg (utförare)  1 000  0 -1 000 
Avdelning Boende och boendestöd (utförare) -1 500 0 1 500
Avdelning Arbete, sysselsättning och assistans 
(utförare) -2 000 -2 000 0
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 Summa Prognos 0 0 0
Tabellen redovisad i tkr
 
Investeringsredovisning
Socialnämndens investeringsram för 2016 uppgick ursprungligen till 5,0 mnkr. Efter 
beslut i kommunfullmäktige 2016-04-18, § 143, om överföring av 1,0 mnkr 
oförbrukade investeringsmedel från 2015 så är ramen för 2016 justerad till totalt 6,0 
mnkr.
Nämndens investeringar utgörs i princip uteslutande av renoveringar, reparationer, 
ombyggnationer samt vissa förbättringar av t.ex. brandskydd i olika LSS- samt SoL-
boenden som bedrivs i egen regi. Hittills har 1 942 tkr av nämndens 
investeringsbudget förbrukats under årets åtta första månader. Cirka hälften av gjorda 
investeringar har utgjorts av byte och uppgraderingar av brandlarm och branddörrar 
för att tillgodose gällande krav.

Projekt
Utfall jan-

aug 2016 
Budget 

helår 2016 
Utfall % av 

budget helår

Prognos 
helår 
2016

23410 - Brandlarm Mårtensberg 6    
23412 - Upprustning lägenhet 
Kontrasten 161    
23415 - Möbler Hammarbo 51    
23416 - Renovering lgh Kontrasten 173    
23419 - Upprustning Mårtensbergs 
grb 424    
23428 - Nytt boende 
ensamkommande Moränvägen 139    
23429 - Brandskydd Jungfruns 
LSS-boenden 563    
23430 - Branddörrar Äppelgården 22    
23431 - Upprustning lgh 
Folkparken 43    
23432 - Elarbeten Tuvvägens 
övergångsboende 44    
23433 - Takliftar Enen 43    
23434 - Upprustning lgh 78212 
Lejonets gata 362 24    
23437 - Ombyggn Moränvägen 
HVB 181    
23438 - Renovering lgh 82 
Slätmossen, Vallav 16 70    

Summa I - Investeringsprojekt 1 942 6 000 32,4% 4 000
Tabellen redovisad i tkr

Investeringsredovisning, projekt som genomförs i Tornbergets regi
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Projekt

Prognos 
Tornberge

t
Prognos 

KSF
Prognos 

totalt Budget
Aktivitetshus 1 200 1 200 1 000
     
Tabellen redovisad i tkr

Evakuering till tomma lokaler vid Söderbymalmsskolan är genomförd. Planering för 
anpassning av Duvan som permanent lokallösning för del av verksamheten pågår. 
Flytt till Enen är genomförd. Flytt av resterande verksamhet till Duvan planeras till 
hösten 2017.

Äldrenämnden
Driftredovisning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-08, § 146, om Mål och budget för 2016. 
Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2016 till 665,0 mnkr. 
I februari 2016 beslutade fullmäktige att utöka 2016 års budgetram för äldrenämnden 
med 1,5 mnkr, ramtillskottet ska täcka insatser kopplade till Haninge kommuns 
flyktingmottagande under 2016 (KF 2016-02-15, § 21). I april fattades beslut om att 
underskott inom äldrenämndens utförarverksamhet 2013-2015 på drygt 12,1 mnkr 
ska hanteras inom äldrenämndens budget 2016-2018, varav 4,1 mnkr ska hanteras 
genom minskad ram 2016 (KF 2016-04-18, § 142). Fullmäktige beslutade också i 
april att utöka äldrenämndens ram för 2016 med 39,8 mnkr för att klara 
volymutveckling inom både äldreomsorgsdelen och funktionshindersområdet för 
personer under 65 år (KF 2016-04-18, § 144). Vidare beslutade fullmäktige om att 
minska äldrenämndens ram för 2016 med 10,6 mnkr med anledning av att 
ansvarsfördelningen mellan äldrenämnden och socialnämnden beslutats bli förändrad 
från och med 2016-05-01. Den nya ansvarsfördelningen har beräknats minska 
äldrenämndens kostnader för 2016 med 10,6 mnkr och öka socialnämndens kostnader 
med motsvarande 10,6 mnkr (KF 2016-04-18, § 145). Efter fullmäktiges beslutade 
ramjusteringar uppgår äldrenämndens ram 2016 till totalt 691,7 mnkr.

Utfallet för perioden januari-augusti 2016 är en nettokostnad på 461,9 mnkr (66,8 % 
av årsbudget) eller en positiv avvikelse med 2,2 mnkr jämfört med periodiserad 
budget för perioden. Avvikelsen i procent mot den periodiserade budgeten är 0,5 
procent. 
Årsprognosen har justerats ned till ett nollresultat från 1,7 mnkr i den första 
delårsuppföljningen. Orsak till justeringen är i första hand ökade kostnader för jour-
sjuksköterskor och inhyrda sjuk- och semestervikarier vad gäller sjuksköterskor. 
Det har varit en uppgång under sommaren vad gäller köp av externa vårdplatser. Om 
behovet av att köpa externa platser ligger kvar på nuvarande nivå under september-
oktober finns det en stor risk att årsprognosen behöver justeras till ett underskott.
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Risk- och känslighetsanalys
Negativ risk: Volymprognoserna som äldreförvaltningen gjort inför kommande 
budgetår har under många år visat sig stämma med det verkliga utfallet.
Volymutvecklingen 2011 och 2013 avvek dock kraftigt från prognoserna både inför 
budgetåret och jämfört med de första prognoserna under respektive verksamhetsår. 
Avvikelsen mot prognoserna uppkom genom kraftig ej förutsebar volymutveckling 
under tertial två respektive år. Ökningen vad gäller köp av externa boendeplatser 
under tertial två 2016 gör att förvaltningen vill flagga för att nuvarande budgetbalans 
kan rubbas under tertial tre om antalet köpta boendeplatser ligger kvar på nuvarande 
nivå.
Positiv risk: Det åtgärdspaket som äldrenämnden och äldreförvaltningen arbetade 
med under 2015 har nu börjat få effekter på nettokostnadsutvecklingen, exempelvis 
ökade avgiftsintäkter och viss uppbromsning av volymutvecklingen vad gäller 
hemtjänst. För flera av åtgärderna är det svårt att göra bedömningar av alla 
konsekvenser. Målet var att klara huvudparten av pris- och löneutvecklingen under 
2016 genom vidtagna åtgärder.
Bedömningen efter augusti månad är att utfallet av vidtagna åtgärder kommer att bli i 
nivå eller något större än beräknat, men att det behövs ytterligare analys för att 
fastställa mer exakt hur stor effekt åtgärderna kommer att få under 2016. 

Risk och känslighetsanalys Positiv risk, tkr Negativ risk, tkr

Kraftigare volymutveckling än beräknat      - 20 
000

Större effekter än beräknat för pågående 
effektiviseringsarbete 5 000

Dämpad volymutveckling jmf med prognos 5 000

Summering: 10 000        - 
20 000

Prognos 
Årsprognosen för 2016 är ett nollresultat. Den försämrade prognosen jämfört med 
föregående månader beror i huvudsak på att kostnaderna för sjuksköterskor vad gäller 
jourorganisation och semestervikarier ökar på grund av nya avtal med olika utförare.

Prognosparameter 

Föregående 
månads 
prognos

Prognos 
helår 2016 Förändring

 Äldrenämnd 0 0 0 

 Äldreförvaltningen gemensamma poster 0 0 0
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 Bemanningscentrum 0 0 0

 Avd förebyggande insatser 0 0 0

 Avd ordinärt boende 0 0 0

 Avd särskilt boende inkl. HSL 0 -1 700 -1 700

 Kostorganisation 0 0 0

 Beställarenheten insatser 65 år och äldre 0 0 0

 Beställarenheten insatser under 65 år 1 700 1 700 0

 Summa Prognos 1 700 0 -1 700
Tabellen redovisad i tkr
 

Volymutveckling 

Hemtjänstinsatser antal timmar  

Hemtjänstinsatser Jan-aug 2016 Jan-aug 2015
Förändrin
g

65 år och äldre 370 466 378 164 -2,0 %

Hemtjänstinsatser prognos timmar 2016
Hemtjänstinsatser Totalt 2014 Totalt 2015 Prognos 2016
65 år och äldre 519 117 576 367 560 000

Antal belagda platser i vård- och omsorgsboende 2010-2016 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2010 405 403 407 404 416 419 413 417 422 421 434 433
2011 425 425 421 422 428 422 425 426 425 414 410 414
2012 420 432 429 433 421 430 443 447 455 453 456 460
2013 465 461 474 467 490 508 495 502 512 490 483 477
2014 493 493 499 494 486 487 489 491 492 492 499 498
2015 494 495 507 503 499 490 487 491 488 488 493 497
2016 496 494 509 516 513 524 534 534

Platser i särskilt boende och korttidsboende 2010-2015
Genomsnitt jan-dec 2010-2015
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Årsprognosen för 2016 är 515 belagda platser i genomsnitt.

Betalda platser särskilt boende och korttidsboende 65 år och äldre
Behovet av platser i särskilt boende och korttidsboende, som inte minst under 2013 
ökade mer än vad förvaltningen prognostiserat, stabiliserades under 2014 och 2015. 
Efter åtta månader 2016 ligger antalet utnyttjade platser på i genomsnitt 215.
Under perioden juni-augusti 2016 har antalet köpta platser ökat kraftig, 
förvaltningens bedömning är att en viss nedgång av antalet utnyttjade platser kommer 
att ske under hösten och väljer därför att hålla fast i årsprognosen på i genomsnitt 515 
betalda platser.
Under juli 2016 uppgick antalet betalda platser till 534 varav 294 i egen drift och 240 
med annan utförare (45 procent). Av de 240 platser som köptes av extern utförare var 
huvudparten (184 platser) hos utförare med verksamhet i Haninge.

Investeringsredovisning
Äldrenämndens investeringsram för 2016 uppgick ursprungligen till 10,9 mnkr. Efter 
beslut i kommunfullmäktige 2016-04-18, § 143, om överföring av återstående 
investeringsmedel 14,6 mnkr från 2015 så är ramen för 2016 justerad till totalt 25,5 
mnkr.
Flera av de större investeringsprojekten är försenade på grund av att upphandling har 
tagit längre tid än tidigare beräknats

Projekt
Utfall jan-

aug 
Budget 

2016
Utfall i % av 

budget

Prognos 
helår 
2016

24502 - Inventarier Boende 972 6 000 16 % 6 000 
24503 - Inventarier ej boende    182 2 100 9 % 2 100 
24511 - Renovering Träffpunkten 
Tallhöjden 483 500 97 % 500 
24512 - Renovering Hemtjänst 
Parkvillan 0 500  500 
24514 - Nyckelfri Hemtjänst 0 4 000  4 000 
24515 - Reservkraft Hagagården 0 11 300  11 300 
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24602 - Träffpunkter 9 1 100 1 % 1 100 
Summa I - Investeringsprojekt

1 646  25 500 7 % 25 500 
Tabellen redovisad i tkr

Finansförvaltning
Finansförvaltningens budget består av skatteintäkter och generella statsbidrag, 
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella intäkter och kostnader. Den 
ursprungliga budgeten för 2016 är en intäkt på 4 097,0 mnkr. Intäkten höjdes med 
37,3 mnkr i samband med att kommunfullmäktige fördelade det extra generella 
statsbidraget för flyktingmottagning. (KF 2016-02-15, § 21). Överföringarna från 
2015 års driftbudget till 2016 har finansierats med att öka budgeten för skatteintäkter 
med 19,2 mnkr (KF 2016-04-18, § 142). Totalt är budgeten för hela 
finansförvaltningen en intäkt på 4 153,5 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 2 724,5 mnkr, vilket är 44,5 mnkr (-1,6 %) 
lägre än den ackumulerade budgeten 2 769,0 mnkr. Budgeten för skatter och 
generella statsbidrag är 4 166,5 mnkr. Den 15 augusti kom en ny skatteprognos från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den nya prognosen innebär att 
skatteintäkterna blir 21,0 mnkr lägre än den tidigare prognosen. I jämförelse med de 
budgeterade intäkterna är nu den totala prognosen för skatteintäkter 30,0 mnkr lägre 
än budget.
Under mars har Tornberget tagit över kommunens externa låneskuld, vilket kommer 
att påverka kommunens finansnetto negativt. Som kompensation kommer Tornberget 
att betala en borgensavgift till kommunen samt sänka hyrorna. Detta tillsammans ska 
täcka kommunens försämrade finansnetto. Prognosen är enligt budget.
Övriga kostnader och intäkter inom finansförvaltning är inom budget.

Risk- och känslighetsanalys
Nästa skatteprognos kommer i början av oktober. Det finns alltid en osäkerhet om vad 
som kan bli resultatet av de kommande skatteintäktsprognoserna. 
Förändringen av semesterlöneskulden är en post som vi inte vet med säkerhet förrän i 
årsbokslutet. I budgeten beräknades att skulden förblir oförändrad i antal dagar men 
att den ökar i samma takt som löneökningen, med 3,0 mnkr. Om personalen sparar 
fler semesterdagar eller tar ut sparade dagar under året vet vi inte förrän i januari. 
Erfarenheterna från tidigare år är att denna post kan slå kraftigt upp och ner. De 
senaste åren har den dock ökat mer än budgeterat.
Pensionskostnaderna har ökat de senaste åren. Just nu ligger utfallet inom den 
budgeterade ramen. Nästa prognos kommer i december och först då kommer det 
slutliga resultatet. Kostnaden kan komma att förändras jämfört med den prognos som 
ligger till grund för delårsbokslutet.

Risk- och känslighetsanalys Positiv risk, tkr Negativ risk, tkr
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Förändrad skatteintäktsprognos 10 000      - 10 000

Semesterlöneskuld 3 000 - 3 000

Ökande pensionskostnader 3 000 - 3 000

Summering: 16 000 - 16 000

Prognos
Sammantaget är årsprognosen för finansförvaltningen ett underskott på 30,0 mnkr.

Finansiell rapport
Tornberget Fastighetsförvaltning har sedan april 2016 i sin helhet övertagit 
kommunens externa upplåning. Syftet är att trygga Tornbergets möjlighet att göra 
skattemässiga avdrag för dessa lån. Kommunen har tecknat borgen för dessa lån. 
Tornberget har antagit kommunens finanspolicy och uppfyller den inom samtliga 
delar. Kommunens upplåning är sedan april noll och finansrapporten innehåller för 
närvarande endast en redovisning av likviditeten.  Enligt kommunens finanspolicy 
ska likviditetsreserven vara minst 250,0 mnkr. Per augusti är likviditetsreserven 668,0 
mnkr (aktuell likviditet 518,0 mnkr samt bekräftade ej utnyttjade löften 150,0 mnkr) 
och uppfyller därmed finanspolicyns krav.

Personal
Redovisning av sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har under perioden januari – juli ökat från 7,2 procent till 7,7 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år. Sjuktalen fortsätter generellt att öka i 
Sverige, men ökningstakten är avtagande. Försäkringskassan ser ett tydligt trendbrott 
med en långsammare ökningstakt för sjukskrivningarna, men anser att det är för tidigt 
att säga om eller när detta leder fram till en vändning. Sjukfrånvarotalen i landet var 
under juli 2016 något högre än föregående år samma månad. 
Bland kommunens anställda har sjukfrånvaron ökat inom alla åldersgrupper utom för 
grupperna 40 – 49 år. Sjukfrånvaron har ökat något för kvinnor och minskat något för 
män. Kultur- och fritidsförvaltningen och äldreförvaltningen har sänkt sin 
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sjukfrånvaro jämfört med föregående år samtidigt som äldreförvaltningen står för den 
högsta sjukfrånvaron i kommunen och kommunstyrelseförvaltningen för den lägsta.

Förvaltning 2015 (%) 2016 (%) förändring
Totalt kommunen 7,2 7,7 0,5
Kommunstyrelseförvaltningen 2,7 3,7 1,0
Kultur- och fritidsförvaltningen 8,4 5,6 -2,8
Socialförvaltningen 6,9 7,6 0,7
Stadsbyggnadsförvaltningen 3,2 3,9 0,7
Utbildningsförvaltningen 7,4 7,8 0,4
Äldreförvaltningen 8,9 8,7 -0,2

Befattningsgrupperna med de idag högsta sjukfrånvarotalen är i princip desamma som 
de senaste åren; förskollärare, barnskötare, fritidsledare, vårdbiträde/vårdare samt 
undersköterska. Dessa gruppers sjukfrånvaro har i kommunen ökat något under de 
senaste åren och ligger på en sjukfrånvaro mellan ca 10-12 procent. 
Förvaltningarna samarbetar löpande med personalavdelningen och 
företagshälsovården för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron.
Prognosen är att sjukfrånvaron i kommunen kommer att öka något men inte i samma 
takt som samhället i övrigt. 

Sjukfrånvaro per månad i procent (%)
jan feb mar apr maj jun jul snitt

2015 8,14 8,72 8,34 7,53 7,46 6,41 5,07 7,32
2016 8,46 9,54 8,97 8,26 7,50 6,64 5,23 7,72
 

Uppföljning av intern kontroll
En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är 
kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella 
rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer 
följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs. Kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god internkontroll. Nämnderna har 
själva det yttersta ansvaret för internkontrollen inom sina ansvarsområden. 
Resultat av 2016 års internkontrolluppföljning i delårsbokslut 2
Internkontrollen fungerar bra i alla nämnder. Rutiner kontrolleras strukturerat och 
åtgärder vidtas där det behövs. 
Fyra kommungemensamma internkontrollmoment har följts upp i alla 
nämnder. Riskanalysen inför internkontrollplanen 2016 bedömde att det i samband 
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med införande av ett nytt inköps- och fakturahanteringssystem i mars 2016 kunde 
finnas risk för ökad användning av företagskort för att förenkla inköpen i 
verksamheterna. Denna farhåga har inte bekräftats i undersökningen. Samma 
undersökning kommer åter att utföras vid årsskiftet, då med längre 
undersökningsperioder.
Samtliga nämnder har identifierat sina verksamhetskritiska system och har 
dokumenterade rutiner för eventuella händelser. Beroenden mellan samtliga system 
finns fastställda inom alla nämnder.
Riskklassning har inte genomförts av något verksamhetssystem. En aktivitet som 
startar under hösten inom kommunen är riskklassning av information. En del i detta är 
riskklassning av verksamhetssystem och några av våra förvaltningar kommer att testa 
klassningsmodellen för sina verksamhetsspecifika system.
Rutiner för diarieföring har undersökts genom intervjuer med registratorer i samtliga 
nämnder. Samtliga nämnder har rutiner i form av dokumenthanteringsplan och egna 
lathundar. Backup finns i så gott som alla nämnder.
Några nämnder har mer omfattande internkontrollplaner. Kultur och 
fritidsnämnden har fortsatt granskningen av rutiner för avtalshantering och 
fakturering av kunder. Stickprovskontrollerna visar att alla rutiner fungerar. I 
stadsbyggnadsnämnden pågår ett arbete tillsammans med Upphandling Södertörn 
kring förvaltningens inköpsbehov. Socialnämnden har kontrollerat flera rutiner, bland 
annat mellan beställare och utförare inom personlig assistans samt följt upp 
genomslaget av resultatbaserad styrning inom enheterna. Dessa fungerar men 
resultatbaserad styrning har inte fått fullt genomslag ännu.  I socialnämndens egen 
kontroll av inköp med företagskort visade det sig att en tredjedel av stickproven var 
ofullständiga. Efter granskning av verksamheternas arbete med återrapportering av 
tillbud och olycksfall i verksamhetssystemet KIA visar det sig att det behöver 
utvecklas. Äldrenämnden har följt upp intern och extern kvalitetsgranskning. Ingen 
enhet blev fullt godkänd och dessa har fått inkomma med handlingsplaner för att 
åtgärda bristerna.

Senaste statistiken
Befolkning
Den 31 juli hade Haninge 84 843 invånare. Det är en ökning med 162 personer 
jämfört med i juni. Under juli föddes 101 nya Haningebor och 101 personer dog. 593 
personer flyttade in i kommunen, varav 101 från andra länder, och 497 personer 
flyttade härifrån, 28 till andra länder.

Arbetslöshet
I augusti var 6,9 procent av arbetskraften 16-64 år inskrivna som arbetslösa hos 
Arbetsförmedlingen. Det är 0,3 procentenheter mindre än augusti 2015. Jämfört med 
länet var arbetslösheten 0,7 procentenheter högre i Haninge, men 0,6 procentenheter 
lägre än i riket.
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8,9 procent av arbetskraften (motsvarar 455 personer) i åldern 18-24 år var inskrivna 
som arbetslösa, en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med augusti 2015. I 
Stockholms län var ungdomsarbetslösheten 7,5 procent, i riket 11,5 procent.
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Delårsbokslut resultat- och balansräkning

Resultaträkning
Belopp i mnkr

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
 

  
Budget 

2016

Bokslut
31 

augusti 
2016

Bokslut
31 

augusti 
2015

Förändring 
2016/2015

Bokslut
31 

augusti 
2016

Bokslut
31 

augusti 
2015

  

Verksamhetens intäkter
Not 
1, 2 905,0 704,1 557,2 146,9  977,2

Verksamhetens kostnader
Not 
3 -4 932,4 -3 312,2 -3 083,5 -228,7  -3 313,7

Avskrivningar
Not 
4 -70,0 -47,5 -44,4 -3,1  -123,1

Verksamhetens nettokostnader -4 097,4 -2 655,6 -2 570,7 -84,9  -2 459,6
   

Skatteintäkter 
Not 
5 3 388,9 2 243,4 2 135,3 108,1  2 135,3

Generella statsbidrag & 
utjämning

Not 
6 777,6 513,5 460,4 53,1  460,4

Finansiella intäkter
Not 
7 56,0 4,5 40,1 -35,6  10,7

Finansiella kostnader
Not 
8 -42,0 -9,3 -22,0 12,7  -42,8

Resultat före extraordinära poster 83,1 96,5 43,1 53,4  104,0
   

Extraordinära intäkter
Not 
2 0,0 0,0 25,0 -25,0  25,0

Extraordinära kostnader  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

Årets resultat 83,1 96,5 68,1 28,4  129,0
varav exploateringsvinst 0,0  0,0 0,0  0,0
varav realisationsvinst 0,0  0,0 0,0  0,0
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Balansräkning
Belopp i mnkr SAMMANSTÄLLD

KOMMUNEN  REDOVISNING

  2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31
2015-12-

31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar Not 9 3,3 4,2 4,5

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar Not 10 1 072,2 1 074,1 4 036,1

Maskiner, inventarier Not 11 96,7 99,6 184,2

Pågående ny- till- och ombyggnad Not 12 353,5 249,5 563,7

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar Not 13 73,1 68,6 28,6

Långfristiga fordringar Not 14 31,9 2 031,2 31,2

Summa anläggningstillgångar 1 630,7 3 527,2 4 848,3

Omsättningstillgångar
Förråd och lager 0,2 0,2 0,6

Exploateringsområden Not 15 338,0 337,1 337,0

Kortfristiga fordringar Not 16 298,2 309,3 499,6

Kassa och bank Not 17 735,9 638,1 693,2

Summa Omsättningstillgångar 1 372,3 1 284,7 1 530,4
 

SUMMA TILLGÅNGAR  3 003,0 4 811,9   6 378,7

Eget kapital Not 18
Årets resultat 96,5 77,8 88,3
Övrigt eget kapital 1 404,8 1 322,5 1 655,8
Summa eget kapital 1 501,3 1 400,3 1 744,1

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser Not 19 361,5 348,8 370,8

Övriga avsättningar Not 20 2,3 2,3 82,9

Summa avsättningar 363,8 351,1 453,7

Skulder
VA långfristiga skulder Not 21 376,8 334,1 0,0

Långfristiga skulder Not 21 3,4 1 998,5 3 041,9

Kortfristiga skulder Not 22 757,7 727,9 1 139,0

Summa skulder 1 137,9 3 060,5 4 180,9

SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL  3 003,0 4 811,9   6 378,7
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Ansvarsförbindelser och ställda panter Not 23
Ställda panter
Fastighetsinteckningar 0,0 0,0  723,0
Företagsinteckningar 0,0 0,0 0,4
Övrigt 0,0 0,0 21,9
Ansvarsförbindelser  
Pensionsskuld kommunanställda 1 432,5 1 474,0 1 474,0
Borgensförbindelser 4 759,2 2 285,4 2 285,4
Kommunalt förlustansvar för egna hem 0,6 0,6 0,6
Leasingavtal 34,9 47,1 47,1
Pensionsåtaganden i kommunala bolag 57,1 58,4 37,7
Fastigo 0,0 0,0 0,2
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Noter
Belopp i mnkr

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Avser verksamhetens intäkter. Skatteintäkter och generella stats- och landstingsbidrag ingår inte. 

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-08-31  2016-08-31 2015-08-31
Statsbidrag 320,6 223,8    
Avgifter och ersättningar 197,2 178,0    
Övriga intäkter 186,2 155,4    
Avgår interna elimineringar - -    
Summa 704,0 557,2   

NOT 2 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
Extraordinära intäkter 2016-08-31 2015-08-31  2016-08-31 2015-08-31
Återbetalning av premier från AFA 0,0 25,0    
Summa 0,0 25,0

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-08-31  2016-08-31 2015-08-31
Främmande tjänster 1 016,6 898,1    
Inventarier 13,7 26,1    
Lokalhyror 301,6 295,5    
Personalkostnader 1 634,6 1 574,5    
Övrigt 345,7 289,3    
Avgår interna elimineringar - -    
Summa 3 312,2 3 083,5

NOT 4 AVSKRIVNINGAR

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
Avskrivningar enl. plan 2016-08-31 2015-08-31  2016-08-31 2015-08-31
Immateriella anläggningar 0,9 0,9  0,0 11,0
Fastigheter och anläggningar 25,2 24,6  0,0 29,2
Inventarier 21,4 18,9  0,0 92,8
Summa 47,5 44,4 0,0 123,1

NOT 5 SKATTEINTÄKTER

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-08-31  2016-08-31 2015-08-31
Preliminär skatteinbetalning 2 262,9 2 136,3    
Preliminär slutavräkning innevarande år -16,3 2,2    
Slutavräkningsdifferens tidigare år -3,2 -3,2    
Övrig skatt 0,0 0,0    
Summa 2 243,4 2 135,3
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NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-08-31  2016-08-31 2015-08-31
Inkomstutjämning 403,8 392,1    
Fastighetsavgift 90,3 87,2    
Regleringsavgift/bidrag -1,9 -2,1    
Kostnadsutjämningsbidrag 29,6 18,7    
Tillfälligt stadsbidrag för rådande 
flyktingsituation* 24,9 0,0    
Generella bidrag från staten 0,0 0,0    
LSS-utjämning -33,2 -35,5    
Summa 513,5 460,4

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-08-31  2016-08-31 2015-08-31
Utdelningar 0,0 0,0    
Erhållna dröjsmålsräntor 0,3 0,2    
Intäktsräntor utlåning -1,6 30,1    
Räntor på utlämnade lån till koncernföretag 5,8 9,8    
Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0    
Summa 4,5 40,1

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-08-31  2016-08-31 2015-08-31
Ränta på pensionsskuld (värdesäkring) 2,1 3,1    
Räntor lån 6,8 18,4    
Övriga finansiella kostnader 0,4 0,5    
Summa 9,3 22,0

NOT 9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningar.

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Ingående balans 4,2 5,6    
Årets investering 0,0 0,0    
Avskrivningar -0,9 -1,4    
Summa 3,3 4,2

NOT 10 FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningar. 
Pågående investeringar skrivs ej av. 

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Ingående balans 1 074,1 980,9    
varav VA 702,8 627,5    
Årets investering 19,5 129,8    
varav VA 2,1 96,7    
Avskrivningar -21,4 -36,6    
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varav VA -16,1 -21,4    
Summa 1 072,2 1 074,1

SPECIFIKATION FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR

2016-08-31 2015-12-31 2016-08-31 2015-12-31
Allmän markreserv 73,1 73,0

Verksamhetsfastigheter      
Fritidsanläggningar 68,7 51,7    
Skolanläggningar 3,7 3,9    
Sociala lokaler 3,1 1,7    
Övriga lokaler 0,9 1,0    
Summa 76,4 58,3

Publika fastigheter      
Gator 102,5 107,8    
Parker 27,1 27,8    
Summa 129,6 135,6

Fastigheter för affärsdrivande verksamhet 793,1 807,2

NOT 11 MASKINER OCH INVENTARIER

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Ingående balans 99,6 114,3    
varav VA 2,0 2,0    
Årets investering 25,2 13,6    
varav VA 0,0 0,6    
Förändring ackumulerade avskrivningar -12,2 10,5    
varav VA -0,5 -0,6    
Utrangering -15,9 -38,8    
varav VA 0,0 0,0    
Summa 96,7 99,6

NOT 12 PÅGÅENDE NY-, TILL- OCH OMBYGGNAD

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Pågående investeringar 353,5 249,5    
varav VA 36,6 18,2    

NOT 13 AKTIER OCH ANDELAR

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Aktier och andelar 65,1 60,6    
Grundfond Tyrestaskogen 8,0 8,0    
Summa 73,1 68,6

Aktieförteckning  Antal
Andel 

%
Nominellt 
värde, kr Anskaffnings-värde, kr

Haninge kommun Holding AB  44 100 100 1 000 44 100 000
SKL Kommentus  19 0,01 100 1 900
SRV Återvinning AB  5 600 31,5 500 350 000
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Stockholmsregionens Försäkrings AB 72 956 7,1 100 7 295 600
Vårljus AB  5 275 10,6 100 527 500
Summa 52 275 000

Andelar (kr)     2016-08-31
Folkets Hus Vendelsö 100 och Handen 100    1
Stockholms företagarförening     1 040
Södertörns Jordbrukskassa     477
Kommuninvest ekonomisk förening     12 871 742
Summa 12 873 260

NOT 14 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Bostadsrätter* 10,2 10,2    
Diverse lån 15,4 15,5    
Lån för gatukostnadsavgift 2,7 3,2    
Lån till koncernföretag 0,0 2 000,0    
Lån för VA-anslutningsavgift 3,6 2,3    
Summa 31,9 2 031,2
*35 stycken

NOT 15 EXPLOATERINGSOMRÅDEN

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Ingående balans 337,1 164,1    
Exploateringsintäkter -110,6 -79,2    
Exploateringskostnader 111,5 240,6    
Exploateringsvinster 0,0 11,6    
Summa 338,0 337,1

NOT 16 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Kundfordringar 42,2 75,7    
Kundfordringar kommunala företag 3,3 4,1    
Momsfordran 16,7 54,4    
Fordringar hos anställda 0,5 0,4    
Upplupna skatteintäkter 63,6 61,8    
Interimsfordringar 85,0 98,5    
Ej erhållna externa projektmedel 12,3 9,1    
Övriga fordringar 74,6 5,3    
Summa 298,2 309,3

NOT 17 KASSA OCH BANK

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Bankmedel 735,9 638,1    
Summa 735,9 638,1
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NOT 18 EGET KAPITAL

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Ingående eget kapital 1 400,3 1 322,5    
Justering av eget kapital 4,5 0,0    
Årets resultat 96,5 77,8    
Utgående eget kapital 1 501,3 1 400,3

NOT 19 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

PENSIONER KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Ingående balans 337,3 315,5    
Årets avsättning 8,0 13,1    
Årets räntekostnad 1,9 4,4    
Årets avsättning löneskatt 2,4 4,3    
Summa 349,6 337,3

GARANTI- OCH VISSTIDSPENSIONER KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Ingående balans 11,5 12,0    
Årets avsättning 0,2 -0,5    
Årets räntekostnad 0,1 0,1    
Årets avsättning löneskatt 0,1 -0,1    
Summa 11,9 11,5

Avsättning pensioner totalt: 361,5 348,8

PENSIONSMEDLENS ANVÄNDNING
Medel använda i verksamhet, så kallade återlån.
Se RKR 7.1. 361,5 348,8

I enlighet med rekommendation 17 från RKR ingår den särskilda löneskatten i avsättningen till pensioner.
Pensionsskulden är beräknad enligt prognos från KPA per 2016-08-11. Aktualiseringsgraden var 89 %.

NOT 20 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Avsättning Nynäsbanan, Vega trafikplats 2,3 2,3    
Summa 2,3 2,3

NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER

VA långfristiga skulder KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
VA anläggningsavgifter före 2007 102,8 104,5    
VA anläggningsavgifter från och med 2007 274,0 229,6    
Summa 376,8 334,1
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Långfristiga skulder KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Kommuninvest Sverige AB 0,0 1 455,1    
Nordea AB 0,0 449,4    
Swedbank AB 0,0 91,0    
Investeringsfond VA 3,0 3,0    
Skuld stiftelser 0,4 0,0    
Summa 3,4 1 998,5

NOT 22 KORTFRISTIGA SKULDER

KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Leverantörsskulder 105,1 111,5    
Leverantörsskulder kommunala företag 0,5 150,3    
Kostnad timanställda, betalas månaden efter 18,7 13,4    
Lön anställda 0,3 0,0    
Löneskatt 45,1 40,8    
Semesterlöneskuld 121,0 121,0    
Retroaktiva löner 10,3 0,0    
Individuell pensionsandel 53,3 76,0    
Moms 4,9 6,3    
Preliminär skatt 36,4 33,2    
Förutbetalda skatteintäkter 16,3 5,7    
Civilförsvarsföreningen 5,2 4,3    
Interimsskulder 93,1 75,0    
Erhållna ej utnyttjade projektmedel 43,8 47,3    
Upplupen ej förfallen ränta 0,0 2,5    
Övriga skulder 43,3 40,6    
Övriga skulder koncernföretag 160,4     
Summa 757,7 727,9

NOT 23 ANSVARSFÖRBINDELSER OCH STÄLLDA PANTER

PENSIONSSKULD KOMMUNANSTÄLLDA
I enlighet med den kommunala redovisningslagen har den inarbetade pensionen till och med 
1997-12-31 lyfts ur balansräkningen och redovisas som en ansvarsförbindelse. Beloppet
är en prognos som är framräknad av KPA med aktualiseringsgrad: 89,0%.

BORGENSÅTAGANDEN 2016-08-31

Bostadsrättsföreningar
Ursprungligt 

lånebelopp
Återstående 
lånebelopp

HSB:s föreningar 343,0 298,9
Riksbyggens föreningar 279,2 221,5
Summa 622,2 520,4
Föreningar i kommunen   
Västerhaninge Tennisklubb 4,5 1,8
Österhaninge Ridklubb 0,3 0,2
Summa 4,8 2,0
Bolag med kommunal anknytning   
Haninge kommun Holding AB 118,0 118,0
Tornberget Fastighetsförvaltning AB 2 154,4 2 151,4
SRV återvinning AB* 75,3 68,0
Summa 2 347,7 2 337,4
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Kommuninvest**  1 899,4
Summa  1 899,4

* Beloppen avser Haninge kommuns andel, vilken uppgår till 31,5% av det totala borgensåtagandet 
som ägarkommunerna har ställt för SRV återvinning AB per 151231.

** Haninge kommun har i januari 2003 ingått en solidarisk borgen som för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-06-30 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar 
 har ett regressavtal ingåtts som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna. 

Per 2016-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 350 538 mnkr och
Haninge kommuns del är 0,54 % av dessa. 

KOMMUNALT FÖRLUSTANSVAR EGNAHEM 2015-12-31

Företag Låneskuld
40 % av 

låneskuld
SBAB 23 st 1,4 0,6

LEASING
Beräkningarna av kommunens leasingåtaganden är framtagna av Leaseright KB.

Finansiella leasingavtal över 3 år KOMMUNEN
SAMMANSTÄLLD 

REDOVISNING
Fordon 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Totala minimileasingavgifter 6,6 5,0    
Nuvärde minimileasingavgifter 6,6 5,0    
   Därav som förfaller inom ett år 1,5 1,4    
   Därav som förfaller om ett till fem år 5,1 3,6    
   Därav som förfaller efter fem år 0,0 0,0    

Operationella leasingavtal (avser ej upp-
sägningsbara avtal som överstiger 3 år) KOMMUNEN

SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

 2016-08-31 2015-12-31  2016-08-31 2015-12-31
Nuvärde minimileasingavgifter 28,3 42,1    

Framtida leasingavgifter som förfaller inom ett 
år 21,0 23,5    

Framtida leasingavgifter som förfaller om ett till 
fem år 7,3 18,6    

Framtida leasingavgifter som förfaller efter fem 
år 0,0 0,0    

PENSIONSÅTAGANDEN 2016-08-31

Bolag
Andel av totalt åtagande 
2016-08-31

SRV återvinning AB, totalt 11,5 mnkr 31,50% 3,6

Södertörns Brandförsvarsförbund,
totalt 145,5 mnkr 25,04% 36,4

Tornberget Fastighetsförvaltning AB,
totalt 17,1 mnkr 100,00% 17,1
Summa  57,1
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Koncernredovisning (kompletteras senare)



Bilaga delår 2: Sammanställning av nämndernas återrapportering av uppdrag 

Uppdrag

Status
(Ej påbörjad, 
arbete pågår, 

väntar, stoppad 
eller klar)

Rapporteras 
delår 2 eller ÅR

(om ej klart)
Kommentar

Kommunstyrelsen (KS)
3.8 Särskilda uppdrag (mål och budget, s 20-21)

Punkt 1
KS ges i uppdrag att anlita en extern konsult 2016 med uppdrag att 
göra en genomlysning av GFN:s verksamheter och granska 
verksamheternas effektivitet ur perspektivet kundnytta i förhållande 
till insatta resurser samt att föreslå åtgärder i syfte att uppnå en 
bättre överensstämmelse mellan uppdraget och tilldelade resurser.

Påbörjat ÅR En arbetsgrupp har arbetat fram direktiv för uppdraget som 
kommunstyrelsen godkände 2016-06-15. Upphandling av en 
extern konsult pågår. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsen under första kvartalet 2017.

Punkt 2
KS ges i uppdrag att utreda införandet av utmaningsrätt i 
kommunen.

Ej påbörjat 2017 Uppdraget att utreda utmaningsrätten kommer att starta i slutet 
av 2016 eller i början av 2017. 

Punkt 7
Fullmäktiges beslut 2014-12-08 § 196 att upphäva 
kommunstyrelsens beslut 2014-09-29 § 226 (planuppdrag för 
Jordbro centrum, Kalvsvik 1:4, 1:16) upphävs. Planarbetet ska 
återupptas.

Ej påbörjat Planarbetet återupptas under hösten av 
stadsbyggnadsförvaltningen.

Punkt 9
KS ges i uppdrag att ta fram ingångsvärden för de indikatorer som 
saknar målvärden och säkerställa att indikatorerna kan följas upp 
utifrån kostnader för uppföljning och relevans. I skolplaneenkäten 
ska frågor införas för indikatorn ”nöjdhet fritid”. Uppdraget ska 
redovisas till kommunfullmäktige

Påbörjad ÅR Inför arbetet med Mål och budget 2017 har ekonomiavdelningen 
föreslagit förändringar som diskuterats med den politiska 
sekreterargruppen. I Mål och budget 2017-2018 har fullmäktiges 
indikatorer definierats som resultatindikatorer eller indikatorer 
av informationskaraktär. Det som kvarstår är att ta hand om 2016 
och 2017 års indikatorer, ta fram principer och anvisningar för 
hur indikatorer ska bedömas med tanke på att målvärdet gäller 



för 2018.

Punkt 10
Ta fram kommunala tjänstegarantier för verksamheten.

Pågår ÅR En utredning om kommunala tjänstegarantier har slutförts. Ett 
förslag på definition och krav på kommunala tjänstegarantier har 
presenterats i kommundirektörens ledningsgrupp. 

Kommunala tjänstegarantier är beroende av ett annat uppdrag att 
ta fram en övergripande kvalitetsstrategi. Verksamheterna 
avvaktar med att formellt arbeta om nuvarande 
kvalitetsdeklarerade tjänster till tjänstegarantier till dess att ny 
övergripande kvalitetsstrategi har beslutats.

Punkt 11
KS ges i uppdrag att ta fram en omsorgsmodell som ger föräldrar 
möjlighet att vara hemma med sina barn upp till tre års ålder.

Påbörjat Kommunstyrelseförvaltningen har klarlagt att det saknas 
förutsättningar för att utforma en kommunal omsorgsmodell 
enligt uppdraget. I ett separat ärende till kommunfullmäktige 
föreslås att uppdraget avbryts.

KS 4.1 Utredningar/uppdrag (s 23-26)

Se över vision och målstrukturen inför Mål och budget 2017 samt 
göra en översyn av budgetprocessen.

Påbörjat Delår 2 eller ÅR En översyn av budgetprocessen har genomförts tillsammans med 
den politiska kommunledningen och delar av oppositionen. I 
samband med att tidplanen för Mål och budget 2018-2019 
kommer till kommunstyrelsen i september finns det förslag på 
förändringar av nuvarande budgetprocess.

KS ska aktivt arbeta för att fler utförare inom skola och förskola 
etablerar sig i Haninge

Pågår Delår 2 eller ÅR Kommunstyrelseförvaltningen (lokalförsörjningsenheten) har 
träffat olika aktörer som bygger eller driver skolor/förskolor för 
att hitta intressenter till de förskolor och grundskolor som enligt 
kommunfullmäktiges budget 2016 ska byggas och drivas av 
extern aktör. För tre förskolor och en skola förhandlar 
förvaltningen (exploateringsenheten) med intressenterna om 
markupplåtelseavtal med målsättning att beslut kan ske under 
hösten.

Ta fram förslag till en övergripande kvalitetsstrategi samt hur 
denna skall följas upp. I uppdraget ingår att se över synpunkts- och 
klagomålshanteringen samt att föreslå hur olika utförare kan 

Påbörjat 2017 Direktivet för uppdraget är fastställt av kommunstyrelsen 2016-
05-30. Arbetet med kvalitetsstrategi är påbörjat.



jämföras med varandra.

Utreda vänortssamarbeten, hur fungerar de idag samt ta fram 
förslag till eventuella förändringar.

Påbörjat Delår 2 Haninge kommun har vänortsavtal med kommunerna Ishöj i 
Danmark, Formia i Italien, Hapsaalu i Estland, Pargas i Finland 
och med Krokoms kommun i Jämtland. Gällande avtal går ut 
under 2017och 2018. Under senare år har utbyte skett endast 
med Ishöj och Formia. I början av juni var 
hållbarhetsberedningen på besök i Ishöj. 

Kommunstyrelseförvaltningen har diskuterat med vänorterna om 
vänortsarbetet ska fortsätta. Kommunstyrelseförvaltningen 
redovisar resultatet av detta arbete under 2017. I samband med 
redovisningen om fortsatt vänortsarbete kommer ett reviderat 
eller ett nytt internationellt program att presenteras.

Arbeta fram förslag till rationaliseringar eller kvalitetsförbättringar 
genom samordning med andra verksamheter, inom exempelvis 
lokalutnyttjande

Påbörjat Delår 2 och ÅR Flera insatser pågår under året. Se mål 11. T.ex att en förstudie 
om att uppgradera eller upphandla ekonomisystem har startats 
tillsammans med Nynäshamn. Förstudien beräknas bli klar i 
oktober. Via beslutsstödet Hypergene pågår löpande att förenkla 
uppföljningen av verksamheten, ekonomin, målen och personal 
för att göra processen enkel och smidig samtidigt som kvaliteten 
ökar. 

Fler nämnder distribuerar sammanträdeshandlingar digitalt med 
det digitala verktyget Meetings. 

Se över verksamheten i syfte att utreda om det finns tjänster som 
kan konkurrensutsättas genom kundval, utmaningsrätt och 
upphandling.

Ej påbörjat Uppdraget att utreda konkurrensutsättning genom kundval, 
upphandling eller utmaningsrätt kommer att genomföras av 
gruppen för styrning, intern kontroll och kvalitet. Arbetet startar 
i slutet av 2016 eller i början av 2017.

Utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra 
regelverket och öka samutnyttjandet.

Påbörjat ÅR Direktiv för uppdraget har tagits fram och godkänts av 
kommunstyrelsen 2016-06-15. Upphandling av en extern konsult 
påbörjas i september.

I samarbete med Tornberget fram förslag till standardiseringar av Påbörjat Ett lokalprogram för en standardförskola har tagits fram och 
godkänts i grund- och förskolenämnden och kommunstyrelsen. 



verksamhetslokaler, exempelvis förskola. Ett lokalprogram har tagits fram för en standardidrottshall som 
har godkänts av kultur- och fritidsnämnden. Nu börjar 
förprojekteringen av dessa standardlokaler för att användas i 
kommande byggnationer, bl.a. Vargbergets förskola och ny 
förskola vid Ribbyskolan i Västerhaninge. Vinsten är framför allt 
att det inte behövs en projektering varje gång som det ska byggas 
en förskola eller idrottshall.

Ta fram behovs- och åtgärdsplan för att lösa bostadsfrågan för 
äldre. Arbetet skall ske i samarbete med äldreförvaltningen.

Påbörjat Direktiv för uppdraget har tagits fram och godkänts i 
kommunstyrelsen 2016-08-29. 

Verka för en permanentning av projektet Origo. Ej påbörjat Origo är ett myndighetsgemensamt resurscentrum med fokus på 
ungdomar som lever i en hederskontext. Stockholms stad är 
formellt ansvarig för att driva Origo. Haninge kommun och flera 
kommuner i länet har skrivit avtal om att fortsätta projektet till 
2020. Någon ytterligare utredning av frågan om permanentning 
av Origo görs därför inte.  

Arbeta för att tillsammans med bostadsrättsföreningar kring gamla 
Nynäsvägen förtäta Haninge City ytterligare.

Påbörjat I förslaget till stadsutvecklingsplan visas möjligheter till 
förtätning av stadskärnan med bostäder och arbetsplatser. 
Beräkningar visar att bostäder för upp till 40 000 nya invånare 
kan skapas. Ett antal markförvärv har gjorts, bland annat 
fastigheten vid Dammträsk för att möjliggöra utbyggd 
dagvattenanläggning och gång- och cykelstråk mellan nya 
stadsdelen Vega och Port 73 och Centrum. Planläggning har 
startats av Norra Folkparken och Stalands fastighet för att 
möjliggöra tätare bostadsbebyggelse.

Utred möjligheterna för att överdäcka pendeltågstationen i Handen. Påbörjat I pågående arbete med stadsutvecklingsplanen ingår planering 
för en tätare stadskärna med bostäder, verksamheter och service, 
tillsammans med översyn av trafiklösningar och överbryggande 
av barriärer i stadskärnan. 



Grund-och förskolenämnden (GFN)
3.8 Särskilda uppdrag (mål och budget, s 20-21)

Punkt 4
GFN ges i uppdrag att utreda hur lärarnas tid med eleverna kan öka 
i motsvarande grad som deras administrationsbörda kan minska 
genom införande av lärarsekreterare.

Arbete pågår Utredningen genomförd för redovisning i GFN maj 2016. 
Ärendet utgick. Avvaktar precisering av uppdraget.

Punkt 5
GFN ges i uppdrag att utreda kriterier och arbetsuppgifter för 
förstelärartjänster för förskollärare i Haninges förskolor. I 
uppdraget ingår också att utreda vilka konsekvenser införandet av 
karriärtjänster för förskollärare innebär.

Klar Utredningen genomförd och redovisad i GFN maj 2016.

Punkt 6
GFN ges i uppdrag att arbeta fram uppföljningsparametrar för 
strukturbidraget för effektivt och strategiskt resursutnyttjande och 
resultat.

Arbete pågår År Förslag kommer att redovisas i GFN under 2016.

Punkt 10 Ta fram kommunala tjänstegarantier för verksamheten. Arbete pågår År En utredning om kommunala tjänstegarantier har slutförts. Ett 
förslag på definition och krav på kommunala tjänstegarantier har 
presenterats i kommundirektörens ledningsgrupp. 

Kommunala tjänstegarantier är beroende av ett annat uppdrag att 
ta fram en övergripande kvalitetsstrategi. Verksamheterna 
avvaktar med att formellt arbeta om nuvarande 
kvalitetsdeklarerade tjänster till tjänstegarantier till dess att ny 
övergripande kvalitetsstrategi har beslutats.

GFN 4.2 Utredningar/uppdrag (s 26-27)

I skolplaneenkäten ska frågor införas för indikatorn ”Nöjdhet 
fritid”. 

Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige. (KSF)

Klar År Frågor framtagna. Införda i Haninges skolenkät.



Arbeta fram uppföljningsparametrar för strukturbidraget för 
effektivt och strategiskt resursutnyttjande och resultat.

Se ovan Se ovan Se ovan

Ta fram skolstrukturplaner för de kommundelar som ännu inte har 
någon plan.

Ej påbörjat År Tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen kommer ett 
arbete att påbörjas under hösten.

Arbeta fram förslag till rationaliseringar eller kvalitetsförbättringar 
genom samordning med andra verksamheter, inom exempelvis 
lokalutnyttjande.

Påbörjad År Grund- och förskolenämnden kommer att på uppdrag av 
socialnämnden att bedriva korttidstillsyn i befintliga lokaler.

Se över verksamheten i syfte att utreda om det finns tjänster som 
kan konkurrensutsättas genom kundval eller upphandling.

Klar Skolverksamheten är i sin helhet konkurrensutsatt genom att 
elevpengen följer eleven. Föräldrarna kan därmed välja 
förskola/skola.

Fortsätta samarbetet med socialnämnden för att minska 
skolfrånvaron och minska utanförskap hos unga.

Arbete pågår År Närvaroteamet är sedan tidigare inrättat i grundskolan och 
Navigatorcentrum arbetar med det kommunala 
aktivitetsansvaret, KAA, som riktar sig mot äldre ungdomar. 
Närvaroteamet och Navigatorcentrum rapporterar resultaten av 
sina insatser till GFN i december 2016.

Arbeta strategiskt för att öka lägstanivån på skolmaten. Arbete pågår År Koststrategen på KSF ansvarar för detta arbete i samarbete med 
skolorna.

Arbeta strategiskt för att öka idrott och rörelse i skola och förskola. Arbete pågår År Utredning genomförd och redovisades i GFN i maj 2016. 
Nämnden beslutade att varje skolas ”Plan för ökad rörelse i 
skolan” ska publiceras på skolans hemsida senast 2017-01-01 
samt förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en plan för 
simundervisningen kopplat till skolans styrdokument. 

Arbeta fram en IT strategi som möjliggör en modern skola. Arbete pågår År Utbildningsförvaltningens IT-strateg arbetar med uppdraget att 
ta fram en IT-strategi för den pedagogiska verksamheten.

Ska i samarbete med kultur och fritid vid kommande om- och 
nybyggnadsplaner av skolor arbeta för att öka antalet fullstora 
idrottshallar och öka tillgången till bibliotek.

Arbete pågår År Finns redan beslut om fullstora hallar. Utbildningsförvaltningen 
genomför ett eget arbete för att utveckla skolbiblioteken. 
Resultatet av arbetet med skolbiblioteken redovisas i GFN 
december 2016.



Planera för fler förskoleavdelningar med utomhusverksamhet Arbete pågår År En utredning genomförs under hösten 2016.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
3.8 Särskilda uppdrag (mål och budget, s 20-21)

Punkt 3 GVN ges i uppdrag att utreda effekterna av ett 
samverkansavtal om gemensam programpeng för 
introduktionsprogrammet. I uppdraget ingår även att återkomma till 
KS med konsekvensanalys kring platsgaranti i 
introduktionsprogrammet för elever boendes i Haninge samt 
ekonomiska konsekvenser för frisök. Kommunen ska ansluta sig till 
en gemensam programpeng för introduktionsprogrammet 2017.

Klar År En utredning har lämnats till GVN i maj 2016.

Punkt 10  Ta fram kommunala tjänstegarantier för verksamheten. Arbete pågår År En utredning om kommunala tjänstegarantier har slutförts. Ett 
förslag på definition och krav på kommunala tjänstegarantier har 
presenterats i kommundirektörens ledningsgrupp. 

Kommunala tjänstegarantier är beroende av ett annat uppdrag att 
ta fram en övergripande kvalitetsstrategi. Verksamheterna 
avvaktar med att formellt arbeta om nuvarande 
kvalitetsdeklarerade tjänster till tjänstegarantier till dess att ny 
övergripande kvalitetsstrategi har beslutats.

GVN 4.2 Utredningar/uppdrag (mål och budget, s 28)

I skolplaneenkäten ska frågor införas för indikatorn ”Nöjdhet 
fritid”. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige.(KSF)

Haninge skolenkät omfattar inte gymnasiet.

Nämnden ska utreda konsekvenserna av att Haninge ansluter till en 
gemensam programpeng för introduktionsprogrammen.

Klar År En utredning har lämnats till GVN i maj 2016.

Arbeta fram förslag till rationaliseringar eller kvalitetsförbättringar 
genom samordning med andra verksamheter, inom exempelvis 
lokalutnyttjande.

Arbete pågår År Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att, på 
uppdrag från socialnämnden, bedriva korttidstillsyn i befintliga 
lokaler.  



Se över verksamheten i syfte att utreda om det finns tjänster som 
kan konkurrensutsättas genom kundval eller upphandling.

Skolverksamheten är i sin helhet konkurrensutsatt. Inom 
Stockholms län finns en gemensam intagning till gymnasiet, 
vilket innebär att eleverna väljer fritt inom länet.

Arbeta fram förslag, tillsammans med näringslivet, på hur 
yrkesprogrammen och dessa utbildningar bättre kan anpassas efter 
företagens framtida behov.

Arbete pågår År Representanter för näringslivet deltar i programråden på 
yrkesprogrammen. Regelbundet samråd sker.

Stärk arbetet med idrottsprofiler för att öka konkurrenskraften i 
Haninges program.

Arbete pågår År Kartläggning lämnad till GVN i april 2016.

Ska i samarbete med kultur och fritid vid kommande om- och 
nybyggnadsplaner av skolor arbeta för att öka antalet fullstora 
idrottshallar och öka tillgången till bibliotek.

Klar År Finns redan beslut om fullstora hallar. Tillgången till 
skolbibliotek är redan tillgodosedd inom GVNs ansvarsområde.



Kultur- och fritidsnämnden (KOFN)
3.8 Särskilda uppdrag (mål och budget, s 20-21)

Punkt 10. Ta fram kommunala tjänstegarantier för verksamheten. Arbete pågår ÅR Förvaltningen deltar i den kommungemensamma arbetsgruppen 
för Styrning Internkontroll och Kvalitet som arbetar på uppdrag 
av kommundirektörens ledningsgrupp. Gruppen har under våren 
arbetat med att arbeta fram en definition av begreppet 
tjänstegarantier. Tjänstegarantier ska sedan införlivas som en del 
i den nya övergripande kvalitetspolicy som utarbetas för hela 
kommunen och förväntas beslutas i början av nästa år. Arbetet 
med förvaltningens tjänstegarantier förväntas kunna påbörjas 
under hösten. 

KOFN 4.4 Utredningar/uppdrag (s 28-29)

Ta fram en utvecklingsplan för kulturarv och kulturmiljöer. Arbete pågår ÅR Projektet Kulturmiljöprogram för Haninge har startat och 
projektplanen färdigställs i september. I arbetsgruppen ingår 
representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen. 
Projektets första styrgruppsmöte är planerat till oktober. Ett 
halvdagsseminarium för politiker och tjänstemän om kulturmiljö 
och kulturarv i Haninge genomförs den 11 november, med 
inbjudna föreläsare från Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen 
och KTH.

Arbeta fram förslag till rationaliseringar eller kvalitetsförbättringar 
genom samordning med andra verksamheter, inom exempelvis 
lokalutnyttjande.

Arbete pågår ÅR Förvaltningens lokalbokning arbetar aktivt med att se över hur vi 
förvaltar lokalerna ur ett trygghets- och jämlikhetsperspektiv 
men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Inför fördelningen av 
inomhustider i idrottshallar kommer bokningen att arbeta med att 
försöka styra liknade idrotter till samma hall. Detta kommer 
kunna leda till ett effektivare användande av lokalerna då det 
inte behövs några omställningstider vilket är fallet då det är 



föreningar som bedriver olika idrotter i samma hall.

Äldreförvaltningen har under våren visat intresse för att starta en 
träffpunkt i Jordbro kultur- och föreningshus vilket förvaltningen 
ställt sig positiv till. Detta har lett till att en träffpunkt kommer 
att starta under hösten i fritidsgården Ung137:s lokaler. 
Förhoppningen är att det dels ska leda till ett mer effektivt 
nyttjande av lokalerna sett ur ett koncernperspektiv men även att 
kännedomen om förvaltningens verksamheter ökar och når ut till 
fler äldre. 

Ekens fritidsgård har utrett om Lill-Ekens lokaler ska kunna 
användas som bas för den nya kvällsverksamheten för 
funktionsnedsatta. Från och med hösten 2016 kommer detta att 
realiseras. 

Kulturhuset hyr ut mer lokaler för närvarande då hotell Winn har 
stängt för renovering. Eftersom Jordbrogårdens verksamhet har 
flyttat så har lokalen ställas av.

Se över verksamheten i syfte att utreda om det finns tjänster som 
kan konkurrensutsättas genom kundval eller upphandling.

Arbete pågår ÅR Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla den kulturskola 
som invigdes i januari 2016. Kulturskolan utgörs av externa 
aktörer som upphandlats för att bredda utbudet av kultur- och 
fritidsaktiviteter. Inom ramen för kulturskolan är det bland annat 
möjligt att ta del av dans, musik och film. Verksamheten 
kommer fortsätta att utvecklas i motsvarande riktning som redan 
angetts där externa aktörer kommer upphandlas för att erbjuda 
nya konstformer och uttryckssätt. 

I Kulturhuset finns ett nära samarbete med det sociala företaget 
Bönorna i Handen som driver Kaféet. Vid evenemang håller de 
extra öppet och kan då också passa på att berätta om sin 
verksamhet. I Torvalla driver Actic gymverksamhet på 
marknadsmässiga villkor. 

Biblioteket och Kulturhuset samarbetar med Riksbyggen 
avseende cykelutlåning på Poseidons torg via lånekorten. 



Kulturhuset arbetar för att professionella artister/kulturutövare 
ska kunna ge föreställningar i Kulturhuset. Under 2016 finns ett 
dansresidens "Kolko ink" i Kulturhuset.

Påbörja en förstudie för en ny simhall. Arbete pågår ÅR Förvaltningen har genomfört en förstudie med syfte att svara på 
frågan om behov finns av en ny simhall och i så fall med vilken 
inriktning och storlek samt lokalisering. Nämnden har godkänt 
förvaltningens förstudie och gett förvaltningen i uppdrag att 
utreda markalternativen och kostnadsberäkningar för 
Västerhaninge centrum, Hanvedens IP och Torvalla IP. I det 
vidare arbetet ska förvaltningen även beakta möjligheterna till 
extern finansiering och partnerskap. 

Utred behov och förutsättningarna för fler fullstora idrottshallar. Arbete pågår ÅR Förvaltningen har utrett behovet av fler fullstora idrottshallar och 
tre nya hallar har hänvisats mark. Utarbetande av lokalprogram 
pågår och kultur- och fritidsförvaltningen samverkar där med 
kommunstyrelseförvaltningen. Till detta tillkommer en fullstor 
hall med gymnastik och cheerleading samtidigt som den nya 
Vikingaskolan byggs. Näst i tur står en utredning om behovet av 
en idrottshall i anslutning till Rudanområdet. Tidigare 
undersökningar visar dock att markförhållandena där behöver 
utredas noggrant. 

Utveckla Lakesides verksamhet vid Rudan. Väntar ÅR När det gäller utvecklandet av Lakesides verksamhet vid Rudan 
har den idé förvaltningen hade inte varit möjlig att genomföra. 
Delvis på grund av att fokus har varit på att etablera 
verksamheten vid Jordbro kultur- och föreningshus efter flytten 
dit. Lakeside driver också verksamhet centralt i Haninge.

Se över sitt IT system för bokningar och inpasseringar mm. Arbete pågår ÅR Förvaltningen ser över möjligheten att införa ett nytt kombinerat 
bidrags- och bokningssystem och har tackat ja till att ansluta sig 
till en gemensam upphandling tillsammans med ca 130 andra 
kommuner som samordnas av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Det skulle innebära att dagens två system 
rationaliseras till ett samt att användandet förenklas. 
Förvaltningen samverkar med Tornberget gällande system för 



inpassering.

I samarbete med skolan och kommande om- och nybyggnadsplaner 
av skolor arbeta för att öka antalet fullstora idrottshallar och 
tillgången till bibliotek.

Arbete pågår ÅR Förvaltningen för löpande dialog med utbildningsförvaltningen 
för att säkerställa tillgång till idrottshallar och bibliotek vid om- 
och nybyggnadsplaner av skolor.

Socialnämnden (SN) 
3.8 Särskilda uppdrag (mål och budget, s 20-21)

Ta fram kommunala tjänstegarantier för verksamheten Arbete pågår ÅR Socialnämnden har följande kvalitetsdeklarerade tjänster: 
avlösarservice i hemmet, individuell plan, korttidstillsyn för 
skolungdom över 13 år, personlig assistans, särskilt boende 
enligt socialtjänstlagen samt trygghetslarm. Samtliga behöver ses 
över beträffande innehållet. Översynen är planerad att göras 
under året.

SN 4.5 Utredningar/uppdrag (s 30)

Genom nämndbeslut fastställa samarbetet med ett närvaroteam med 
grund- och förskolenämnden .

Klar ÅR Socialnämndens beslut 2015-08-25 § 126

Arbeta fram förslag till rationaliseringar eller kvalitetsförbättringar 
genom samordning med andra verksamheter, inom exempelvis 
lokalutnyttjande.

Arbete pågår ÅR Flera tidigare boendeverksamheter för personer med 
funktionsnedsättning har slagits ihop till ett större serviceboende. 
Detta leder till att samma personalgrupp kan nyttjas till fler 
brukare.
Fortsatt översyn av grupp- och servicebostäder enligt LSS görs 
som en del av de planerade besparingsåtgärderna

Se över verksamheten i syfte att utreda om det finns tjänster som 
kan konkurrensutsättas genom kundval eller upphandling.

Arbete pågår ÅR Vid varje start av ny verksamhet ses möjligheter till 
konkurrensutsättning över genom kundval eller upphandling.

Samarbeta med utbildningsförvaltningen för att genom 
utbildningsförvaltningens kanaler till föräldrar arbeta proaktivt med 
att rekrytera fler familjehem och kontaktfamiljer.

Arbete pågår ÅR Förvaltningen arbetar på flera olika sätt för rekrytera fler 
familjehem och kontaktfamiljer. Den överenskommelse om 
samverkan som ingåtts med utbildningsförvaltningen och kultur- 
och fritidsförvaltningen omfattar bland annat rekrytering av fler 
familjehem och kontaktfamiljer. Förvaltningen har påbörjat ett 
arbete med att vända sig direkt till föräldrar genom 



utbildningsförvaltningens IT-stöd för skolinformation. Även 
andra former för rekrytering genom förvaltningarnas kanaler ses 
över för närvarande. Affischering görs hos vårdcentraler, polis, 
biliotek och på sociala medier. Förvaltningen har anslutit sig till 
den nationella tjänsten FamiljehemSverige där personer kan får 
mer information samt lämna intresseanmälan.

Stadsbyggnadsnämnden (SBN) 
3.8 Särskilda uppdrag (mål och budget, s 20-21)
Punkt 7. 
Uppdrag planuppdrag Jordbro centrum
Fullmäktiges beslut 2014-12-08 § 196 att upphäva KSs beslut 
2014-09-29, § 226 (planuppdrag för Jordbro centrum, Kalvsvik 1:4, 
1:16) upphävs. Planarbetet ska återupptas.

Arbete pågår ÅR Planarbetet har påbörjats.

Punkt 8. 
Uppdrag övergång till Rudan
SBN ges i uppdrag att ta fram en plan för en ny övergång från 
stadskärnan till Rudan för bil och gång- och cykelvägar.

Arbete pågår ÅR. Omfattningen av uppdraget behöver diskuteras inför fortsatt 
arbete och samordnas med uppdraget ovan till kommunstyrelsen 
om överdäckning av pendeltågsstationen.

Punkt 10. Uppdrag tjänstegarantier
Ta fram kommunala tjänstegarantier för verksamheten

Väntar ÅR En översyn av nuvarande kvalitetsdeklarerade tjänster har 
påbörjats.
I väntan på att ny kvalitetsstrategi antas, tas inga beslut om 
tjänstegarantier.

SBN 4.6 Utredningar/uppdrag (s 31)

Uppdrag lokalutnyttjande
Arbeta fram förslag till rationaliseringar eller kvalitetsförbättringar 
genom samordning med andra
verksamheter, inom exempelvis lokalutnyttjande.

Arbete pågår ÅR SBFs lokaler är utnyttjade till bristningsgränsen, så 
rationaliseringsvinster går inte att göra. Visst arbete har ändå 
påbörjats på park och natur tillsammans med kultur och fritid 
kring förråd.



Uppdrag konkurrensutsättning
Se över verksamheten i syfte att utreda om det finns tjänster som 
kan konkurrensutsättas genom kundval eller upphandling.

Arbete pågår ÅR Möjligheter finns, men förtydligande av uppdraget behöver 
göras. Oklarhet finns kring om meningen att 
egenregiverksamheten ska köpas från entreprenörer som 
alternativ. Ett beslut är taget kring avläsning av 
vattenförbrukning, där egen regi är att föredra.

Uppdrag taxejämförelse
En utredning ska göras över hur nämndens taxor ligger till i 
jämförelse med andra kommuner i
Stockholmsregionen med förslag till justeringar.

Arbete pågår ÅR Genomgång av flertalet taxor har gjorts och justeringar har skett 
i enlighet med givna förslag för att matcha andra kommuner. 
Arbetet fortlöper under året för att samtliga taxor ska ha utretts.

Uppdrag överdäckning av stationen
En plan ska tas fram för överdäckning av spåret vid Handens 
pendeltågstation.

Arbete pågår ÅR Omfattningen av fortsättningen på uppdraget behöver diskuteras 
vidare. Kostnaderna för fortsatta studier är höga och en 
omprioritering av övriga uppdrag behöver i så fall göras.



Äldrenämnden (ÄN) 
3.8 Särskilda uppdrag (mål och budget, s 20-21)
Punkt 10. Ta fram kommunala tjänstegarantier för verksamheten. Arbete pågår ÅR Uppdraget påbörjat. Har en koppling till arbetet med den nya 

kvalitetsstrategin.

ÄN 4.7 Utredningar/uppdrag (s 32)

Nämnden ska utreda möjligheten till att införa valfrihet för maten. Arbete pågår ÅR Matprojektet ”Matkassen” igångsatt med planerad kundstart 
hösten 2016. Skapar alternativt utbud av mat för 
hemtjänstkunder.

En extern översyn av äldrenämndens arbetssätt och organisation 
ska genomföras och redovisas.

Klar Beslut i ÄN 2016-02-24, § 144 och i KF 2016-04-18, § 12.

Arbeta fram förslag till rationaliseringar eller kvalitetsförbättringar 
genom samordning med andra verksamheter, inom exempelvis 
lokalutnyttjande.

Arbete pågår ÅR Arbete påbörjat, bl a med samnyttjande av 
träffpunktsverksamhet i olika kommundelar.

Se över verksamheten i syfte att utreda om det finns tjänster som 
kan konkurrensutsättas genom kundval eller upphandling.

Ej påbörjad ÅR Uppdraget ligger på SIKK-gruppen (Styrning Intern Kontroll 
Kvalitet) med beräknad start kring årsskiftet. 



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/397

§ 274 Förslag till sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige 2017

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att fastställa sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och föreslå sammanträdestider för 
kommunfullmäktige för 2017.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesplan för 2017. Antalet sammanträden föreslås vara 
oförändrat för både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De 
föreslagna tiderna har arbetats in i den förslagna tidplanen för mål-
och budgetarbetet mm som behandlas i ett separat ärende.
Kommunstyrelsen
30 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 14 juni, 28 
augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november, 13 december

Kommunfullmäktige
13 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj, 12 juni, 11 september, 9 
oktober, 6 november, 11 december

Underlag för beslut
- Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2017

Överläggningar i kommunstyrelsen
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till justerat förslag från 
kommunalrådsberedningen innebärande att sammanträdesplanen 
godkänns med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde 
den 10 april flyttas till 18 april på grund av påsklov.
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens justerade förslag, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

1. Föreslagen sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2017 
fastställs, med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde 
10 april flyttas till 18 april.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Föreslagen sammanträdesplan för kommunstyrelsen fastställs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagen sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2017 

fastställs, med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde 
10 april flyttas till 18 april.

__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Samtliga nämnder, kommunikationsenheten, 
Haninge Bostäder, Tornberget, Ernst & Young, Södertörns miljö-
och hälsoskyddsförbund, Södertörns brandförsvarsförbund



Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2017

Kommunstyrelsen

Kl 15.30
(måndagar)

Kommun-
fullmäktige

Kl 16.00
(måndagar)

30 januari 13 feb
20 februari 6 mars
27 mars 10 april 

24 april 8 maj

29 maj 12 juni (kl. 13)

14 juni (ons)

28 augusti 11 september

25 september 9 oktober

23 oktober 6 november

27 november 11 december

13 december (ons)



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/402

§ 275 Antagande av detaljplan Kalvsvik 11:1085 
och del av Kalvsvik 16:1, före detta 
Lundaskolan

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-29, § 221, att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1. Detaljplanen syftar till 
att möjliggöra att bostäder byggs på den plats där Lundaskolan 
tidigare låg.
Detaljplanen har godkänts i stadsbyggnadsnämnden och är nu 
färdig för antagande av kommunfullmäktige.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsen beslöt 2014 ge Bo Klok AB option på att 
förvärva aktuellt markområde som ägs av kommunen. Bo Klok har 
under planarbetets gång samarbetat med Svenska Vårdbyggen AB 
som har för avsikt att uppföra ett vårdboende inom del av 
planområdet. Färdiga marköverlåtelseavtal som är villkorade av att 
detaljplanen antas finns undertecknade av de båda bolagen.
Då stadsbyggnadsnämnden 2016-09-21 godkände detaljplanen 
föreslår förvaltningen att den antas.

Underlag för beslut
- Plankarta, antagandehandling, daterad 2016-08-18.
- Planbeskrivning, antagandehandling, daterad 2016-08-18.
- Granskningsutlåtande daterat 2016-08-18.
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-21 § 111.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Detaljplan för Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1 

antas.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson 
(M) och Samuel Skånberg (V) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Samuel Skånberg (V) hemställer om att få lämna ett särskilt 
yttrande för Vänsterpartiet.
Mattias Bernhardsson (RS) yrkar att ärendet ska återremitteras 
till kommunstyrelsen.
Elisabet Sandberg (C) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde.
Ordföranden ställer först förslaget att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen mot förslaget att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde. Därefter konstaterar ordföranden att det bara 
finns ett förslag till beslut - kommunstyrelsens - och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. Slutligen finner 
ordföranden att Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplan för Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1 

antas.
2. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden







PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

ParkmarkPARK

Gång- och  cykelväg.

GCVÄG

Kvartersmark

Bostäder i form av radhus, parhus eller flerbostadshus.

B

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e
1

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 3325 kvm.

Minst 30% av den sammanlagda byggnadsarean för

huvudbyggnader ska upptas av radhus eller parhus.

För radhus och parhus får en komplementbyggnad med max 20

kvm area byggas per lägenhet.

För flerbostadshus får en komplementbyggnad med max 60 kvm

byggnadsarea byggas per hus.

e
2

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1600 kvm.

För radhus eller parhus får en komplementbyggnad med max 20

kvm byggnadsarea byggas per lägenhet.

För flerbostadshus får en komplementbyggnad med max 60 kvm

byggnadsarea byggas per hus.

e
3

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 1300 kvm.

e
4

Största tillåtna byggnadsarea i kvm för uthus,

komplementbyggnader och garage.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte förses med byggnad.

På marken får endast komplementbyggnader uppföras.

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.

MARKENS ANORDNANDE (utformning av

kvartersmark)

Mark och vegetation

+0.0 Föreskriven höjd i aktuell punkt.

n
1

Högst 60 % av ytan får hårdgöras.

n
2

Trädrad ska anläggas mellan kvartersgata och allmänt gång- och

cykelstråk.

n
3

Befintlig trädrad ska bevaras.

n
4

Marken får inte hårdgöras.

dagvatten Anläggning för hantering av dagvatten, t.ex. fördröjningsmagasin i

form av damm eller rörmagasin.

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Placering

Byggnader ska placeras längs med förgårdsmark parallellt mot gata. Flerbostadshus ska

placeras kring gemensamma gårdar i en kvartersliknande struktur.

Utformning

Parkering ska där det är möjligt utformas som kantstensparkering.

v
1

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 9.0 meter.

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4.0 meter.

v
2

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är +49.5 meter över nollplanet

(RH2000).

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4.0 meter.

Lägsta nivå för färdigt golv, inklusive golv i suterrängvåning är

+32.0 meter över nollplanet (RH2000).

STÖRNINGSSKYDD

Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 55

dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster. Bostäder skall utföras så att ekvivalent

ljudnivå i boningsrum inte överstiger 30 dB(A) och maximal ljudnivå inte överstiger 45 dB(A)

mellan kl 19-07. Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam uteplats i

anslutning till bostäderna skall utföras och/eller placeras så att den utsätts för högst 55 dB(A)

ekvivalent ljudnivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden).

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.

Teckenförklaring,

grundkarta

Fastighetsgräns

Ledningsrätt

Rättighet, yta

Gångbana

Körbana, kantsten

Körbana, ej kantsten

Körbana på tomt

Vägräcke

Stig

Elanordning, Skåp

Byggnad, beteckning

Trappa, Kant

Stödmur

Staket

Häck, Mitt

Grind, Mitt

Bostad

Komplementbyggnad

Övrig byggnad

Träd

Lövträd

Anläggningsområde, Lekplats

Ägoslagsgräns

Dike

Markhöjd

Höjdkurva, 1 m ekvidistans

Skärmtak, tillbyggnad

Belysningsstolpe

GRUNDKARTA

Upprättad av Stadsbyggnadsförvaltningen, Lantmäteriavdelningen i Haninge kommun

Koordinatsystem i höjd: Rh 2000

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 18 00

KARTDEKLARATION

Fullständighet: Mindre betydelsefull information har utelämnats

Aktualitet: Kartinnehåll av betydelse för detaljplanen är kontrollerat och aktuellt vid på kartan angiven tidpunkt.

Ursprung: digital baskarta framställd fotogrammetriskt samt kompletteringsmätt geodetiskt.

Flygfotografering: 2012 byggnader och vägar, 2007 övriga detaljer

Fastighetsredovisningen har en noggrannhet på 0.04 m

Rättigheter och samfälligheter hämtade från fastighetskartan.

Rättigheter och samfälligheter kan vara ofullständigt redovisade.

Underjordiska ledningar redovisas ej på grundkartan.

2014-12-02

Kerstin Ohlsson

Lantmäteriingenjör
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INLEDNING 

DETALJPLANENS HANDLINGAR 

 Plankarta med bestämmelser och grundkarta 
 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning 

BAKGRUND 

Den 10 juni 2012 fick Tornberget fastighetsförvaltnings AB i uppdrag av kommunfullmäktige att 
riva Lundaskolan. Därefter avstyckades fastigheten och den nybildade fastigheten, Kalvsvik 
11:1085, såldes till Haninge kommun. Den 25 november 2013 beslutades att ge 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att komma in med en begäran om planuppdrag för 
Lundaskolans gamla tomt i Jordbro. Syftet med förfrågan var att utreda möjligheten att bygga 
bostäder inom tomten. Efter att begäran om planuppdrag lämnats till kommunstyrelsen fick 
Stadsbyggnadsförvaltningen den 29 september 2014 § 221 i uppdrag att ta fram en detaljplan för 
Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1. 
 
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med BoKlok, som i sin tur avser upplåta en del 
av marken till Svenska vårdbyggen. 

DETALJPLANENS FINANSIERING 

Framtagandet av detaljplanen och alla nödvändiga utredningar bekostas av exploatören, vilket 
regleras i ett plankostnadsavtal. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra att bostäder byggs på den plats där Lundaskolan tidigare låg. 
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Läge och areal 

 
Planområdet ligger i södra Jordbro och är ca 2 ha stort. Avståndet till Jordbros centrum är runt 
400 meter, och till pendeltågsstation är det cirka 900 meter. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet utgörs av fastigheterna Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1 som båda ägs av 
Haninge kommun. Kommunen har skrivit ett optionsavtal med BoKlok som ger dem förtur till 
att köpa marken. 

PLANPROCESSEN 

En detaljplan är ett juridiskt dokument som reglerar markanvändningen i ett område. 
Dokumentet reglerar både rättigheter och skyldigheter, t.ex. markytans utformning, 
fastighetsindelning och byggrättens storlek. Detaljplaneringen regleras av Plan- och bygglagens 
(PBLs) fjärde och femte kapitel, och ska enligt denna lag följa en viss handläggningsordning. 
Denna detaljplan bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. 
 
Pilen nedan visar planprocessens olika skeden och nu är detaljplanen i antagandeskedet. För mer 
information om planprocessen se kommunens hemsida (www.haninge.se). 
 

http://www.haninge.se/
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

RIKSINTRESSEN 

Planområdet omfattas inte av några riksintressen. 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Planområdet tillhör Husbyåns avrinningsområde enligt kommunens Dagvattenstrategi från 2010. 
Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen för Husbyån 
till god ekologisk status med tidsfrist till 2021 (4 kap 9 § vattenförvaltningsförordningen och 3 
kap 1 § andra stycket NFS 2008:1). 

KOMMUNALA MILJÖMÅL  

Haninge kommun strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling - ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt. Kommunens miljöarbete utgår från mål fastställda av kommunfullmäktige. De mål 
som berör stadsbyggandet är följande: 
• Koldioxidutsläppen ska minska med 25 % till år 2020 (från 2005 års nivå). 
• Energianvändningen ska minska. 
• Den biologiska mångfalden ska öka. 
• Sjöar och vattendrag ska bli renare. 

ÖVERSIKTSPLAN 

I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2005-02-07 och reviderad 2012, är 
planområdet inte specifikt utpekat. Översiktsplanen hänvisar i huvudsak till 
utvecklingsprogrammet för Jordbro. 

UTVECKLINGSPROGRAM 

I Jordbros utvecklingsprogram, antaget maj 2006, finns fortfarande Lundaskolan kvar på platsen, 
så det finns inga riktlinjer för framtida markanvändningar för fastigheten. Programmet pekar 
allmänt ut att ny bebyggelse bör bidra till variation och valmöjligheter vad gäller upplåtelseformer 
och bostadstyper. 

DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER 

Planområdet omfattas av detaljplanerna, S 73 och S 43. Detaljplan S 73 med aktbeteckning 01-
ÖSR-1811 reglerar användningen av området där Lundaskolan stod till allmänt ändamål i en 
våning. Detaljplanen S 73 innehåller även en stor del prickmark, samt två u-områden. Det ena u-
området ligger i planområdets nordöstra hörn, och det andra korsar planområdet i en nord-sydlig 
riktning. Detaljplan S 43 med aktbeteckning 01-ÖSR-1581 omfattar parkmarken inom norra 
delen av planområdet. 
 

 granskning samråd antagande laga kraft genomförande 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  

BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Planområdet utgörs huvudsakligen av den fastighet där den numera rivna Lundaskolan låg. 
Marken har tidvis använts för tillfälliga paviljonger sedan skolan revs, men inga permanenta 
byggnader finns kvar på platsen. Runt om planområdet utgörs bebyggelsen av låga lamellhus i tre 
våningar. Längs med Södra Jordbrovägen är gaturummet brett och mellan gata och hus finns 
markparkering. 

 

KULTURMILJÖ 

Jordbro började planerades redan på 1950-talet, och särskilt de södra delarna är byggda enligt 
dåtidens grannskapsideal. Huvuddelen av centrala Jordbro är dock byggt under 1960-talet medan 
radhusen i norra jordbro är byggda under 70- och 80-talet. Inom planområdet låg tidigare 
Lundaskolan, som byggdes i samband med att resten av området uppfördes på 60-talet. Rainer 
Hartlebs filmer om Jordbrobarnen handlar om en grupp barn som gick på Lundaskolan på 1970-
talet. Idag är skolan riven. 

FORNLÄMNINGAR 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Sydväst om planområdet, söder om 
Södra Jordbrovägen ligger Jordbro gravfält. Gravfältet anses vara det största i Norden från äldre 
järnålder och utgörs av ca 660 fornlämningar från perioden mellan 500 f. Kr. och 500 e. Kr.. 
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NATUR OCH LANDSKAPSBILD 

 
Den östra allén sedd åt söder. 

Genom området löper två alléer med lönnar. En allé med fler än fem träd har ett generellt 
biotopskydd, vilket innebär att alléerna inom planområdet inte får avverkas. Enstaka träd i dåligt 
skick får dock tas ner och ersättas med nya träd. 

REKREATION 

Inom planområdet finns en fotbollsplan med grusbeläggning. Höglundaparken med bland annat 
lekplats, badbassäng och hundrastgård ligger ca 300 meter norr om planområdet. Parken är 
tillgänglig via en gång- och cykelbana som leder dit utan några korsningar med större vägar. 

SERVICE OCH ARBETSPLATSER 

Jordbro centrum med diverse butiker, bland annat livsmedelsbutik och pizzeria ligger ca 400 
meter norr om planområdet.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gång- och cykelnät 

Intill och igenom planområdet går enligt Haninge kommuns Cykelplan, antagen 2010, två 
cykellänkar som leder vidare ut till det regionala cykelnätet. 
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Karta från Cykelplanen, antagen 2010. Gröna stråk markerar lokala cykelvägar och lila stråk visar regionala cykelstråk. 

Kollektivtrafik 

Avståndet till pendeltågsstation är cirka 900 meter. Närmaste busshållplats finns precis utanför 
planområdet på Södra Jordbrovägen. Där avgår buss 835 mot Länna eller Vega och mot 
Tungelsta varje kvart under högtrafik. 

Gatunät 

Precis söder om planområdet löper Södra Jordbrovägen. Hastighetsgränsen på vägen är för 
närvarande 40 km i timmen. Gatan är enbart öppen för genomfart för bussar i linjetrafik. För 
övrig trafik är genomfart förbjuden. Ingen trafikmätning har gjorts på det aktuella vägavsnittet, 
men trafikflödet uppskattas till högst 3000 fordon per dygn. Detta baseras på antalet boende 
längs avsnittet innanför planområdet, som alltså behöver färdas förbi planområdet för att komma 
ut ur Jordbro, samt genomsnittligt bilinnehav i stadsdelen. Detta ger omkring 2000 resor/dygn. 
Ytterligare 1000 resor antas ske till och från mindre verksamheter med mera längs vägavsnittet. 
Vid en mätpunkt på Södra Jordbrovägen längre norrut, norr om korsningen med 
Blockstensvägen var veckodygnsmedelflödet ca 9000 fordon, varav ca åtta procent var tung 
trafik. Mycket av trafiken förbi detta snitt har sannolikt målpunkter längs Blockstensvägen, 
Moränvägen och Sandstensvägen, och passerar därför inte planområdet. 

Parkering 

Inom planområdet finns en del parkeringsplatser kvar från den tidigare skolan på platsen. 
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SOCIAL MILJÖ 

I Jordbro finns enligt utvecklingsprogrammet från 2006 en ganska tydlig uppdelning i social miljö 
mellan centrala Jordbro, till vilket planområdet tillhör, och övriga Jordbro. Utbildningsnivån och 
inkomstnivån är betydligt lägre i centrala Jordbro jämfört med övriga Jordbro och kommunen 
som helhet. 
 
Bostäderna i centrala Jordbro är huvudsakligen i form av flerbostadshus med hyresrätt som 
upplåtelseform. Övriga Jordbro domineras av radhusbebyggelse med äganderätt. De flesta av 
flerbostadshusens lägenheter är 2or eller 3or, vilket kan göra det svårt för lite större familjer att 
bo kvar i området. Detta bekräftas också av att medelåldern är lägre i centrala Jordbro jämfört 
med övriga Jordbro och kommunen i stort. 
 
Området är uppbyggt med gårdar kring vilka bostädernas entréer vänder sig. Detta ger förvisso 
bra förutsättningar för god sammanhållning på kvartersnivå och för kännedom om sina grannar, 
men det gör också att husen vänder baksidan mot gator och gångstråk i Jordbro, vilket kan göra 
dessa något ödsliga. Till detta bidrar troligtvis också att området är tydligt trafikseparerat, vilket 
har både för- och nackdelar. Den faktiska säkerheten för t.ex. lekande barn är ofta hög, med en 
tydlig trafikseparering, men samtidigt bidrar trafiksepareringen också ofta till en upplevd 
otrygghet på grund av att gång- och cykelstråk ligger utom synhåll från biltrafik och vice versa. 

VATTENOMRÅDEN 

Förekommer inte i eller i anslutning till planområdet. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. En skola har tidigare legat på platsen 
vilket inte bör ha orsakat några markföroreningar. 

Buller 

Södra Jordbrovägen utgör den främsta bullerkällan som påverkar planområdet. 
Avståndet till Nynäsbanan från planområdet är som minst ca 350 meter. En stor del av 
bebyggelsen i Jordbro ligger närmare järnvägen än så och Nynäsbanan bedöms inte ge upphov till 
störande buller inom planområdet. 

Transporter med farligt gods 

Det finns ingen rekommenderad transportled för farligt gods i närheten planområdet. 

Trygghet 

För närvarande är skolbyggnaden riven och platsen upplevs sannolikt som ganska ödslig under 
vissa delar av dygnet.   

Djurhållning 

Djurhållning förekommer inte inom eller i närheten av planområdet. 

Radon 

Det finns ingen känd förhöjd risk för radonförekomst inom planområdet. Planområdet ligger 
inom lågriskområde för radon enligt kommunens radonkartering. 
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Översvämning och skredrisk 

Enligt Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Haninge kommun som gjordes av IVL 2013 finns 
en sänka i vilken planområdets nordvästra del ingår. Detta berör ca halva planområdet och 
innebär att terrängen har lokala lågpunkter här i vilka vatten potentiellt kan bli stående vid stora 
nederbördsmängder. Informationen är översiktlig och ska enbart ses som en indikation på vart 
översvämningsrisken kan behöva utredas ytterligare. 
 
I Översiktlig skyfallsmodellering för Haninge kommun, gjord av Structor och HDI 2014, uppges 
det finnas risk för att marken som idag utgörs av en fotbollsplan svämmas över med 1-3 dm 
vatten vid ett förväntat 100årsregn år 2100. Den största översvämningsrisken bedöms vara i 
gångtunneln precis sydöst om planområdet. Här beräknas en översvämning med mer än en meter 
kunna ske vid ett 100-årsregn. 
 
En dagvattenutredning har gjorts över planområdet baserat på planerad exploatering, och i denna 
har inga problematiska lågpunkter eller instängda områden identifierats 1. Eftersom denna är en 
betydligt mer detaljerad studie bedöms resultatet vara mer relevant än den kommunövergripande 
klimat- och sårbarhetsanalysen och den övergripande skyfallsmodelleringen. 
 
Sammantaget bedöms planområdet inte ha några stora problem med översvämningsrisk, men 
gångtunneln sydväst om planområdet utgör en lokal lågpunkt och kommer sannolikt att 
översvämmas vid stora nederbördsvolymer. Så länge närliggande bebyggelse ligger tillräckligt 
högt jämfört med marknivån i tunneln behöver detta inte vara ett problem, utan tvärt om kan 
gångtunneln utgöra en lämplig översvämningsyta som kan fungera som fördröjningsmagasin vid 
extrema förhållanden. 

MARKFÖRHÅLLANDEN 

Geotekniska förhållanden 

Marken utgörs huvudsakligen av postglacial finsand men åt nordväst också av isälvsediment 
bestående av sand. 

Avvattning 

Planområdets mark utgörs av postglacial sand och isälvssediment vilket normalt ger goda 
förutsättningar för infiltration av dagvatten. 

Grundvatten, vattentäkt 

Väster om planområdet finns Jordbromalms grundvattenförekomst, vilken delvis ingår i ett 
vattenskyddsområde. Avståndet dit är cirka 200 meter från planområdet. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Ett antal ledningar löper genom området. Dels finns vatten- och spillvattenledningar, men också 
en stor dagvattenledning. I gällande plan är marken över ledningarna planlagd som u-område. 

Dagvattenhantering 

Planområdets recipient är Husbyån, som har en miljökvalitetsnorm. En stor dagvattenledning 
löper genom området. 

                                                 
1 ÅF, 2015-10-29. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan, Jordbro. 
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Energi 

Fjärrvärmeledningar finns precis väster om planområdet. 

Avfall 

En befintlig sopstation finns söder om Södra Jordbrovägen, mitt emot planområdet. Denna sköts 
av FTI. 

Övriga ledningar 

Det finns ledningar för telekommunikation på flera ställen inom planområdet. Huawei/Telenor 
har en ledning som ganska precis följer planområdets norra gräns. Skanova har också ledningar 
längs med planområdets gräns, men i planområdet nordöstra hörn sneddar ledningen över 
planområdet. De önskar i möjligaste mån behålla sina ledningar i aktuellt läge. 
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FÖRÄNDRINGAR – PLANFÖRSLAG 
 

KVARTERSMARK 

 

BoKloks förslag till exploatering. 

Ny bebyggelse 

Planförslaget medger bostadsbebyggelse i form av radhus, parhus eller flerbostadshus. 
Detaljplanen medger antingen radhus eller parhus alternativt flerbostadshus inom område med 
planbestämmelserna e1 och e2. Inom område med planbestämmelse e3 medges enbart 
flerbostadshus. Denna mark är avsedd för ett vårdboende för äldre personer med behov av 
omvårdnad, men alla typer av flerbostadshus medges i detaljplanen. 
 
Planbestämmelsen e1 anger att minst 30 % av byggnadsarean för huvudbyggnader ska upptas av 
radhus eller parhus.               
 
Detaljplanen reglerar högsta nockhöjd till 9 meter över marken för mark där radhus eller 
flerbostadshus medges. Något högsta våningsantal regleras inte, men höjden medger att 
tvåvåningshus byggs eller lite lägre trevåningshus. För marken där enbart flerbostadshus medges 
är högsta nockhöjd satt till 49,5 meter över nollplanet. Detta motsvarar en byggnad med tre 
våningar och en nockhöjd på ca 14 meter över marknivå sett från väster. Anledningen till att 
plushöjd används är för att byggnaden kan byggas med suterrängvåning åt öster för att ta upp 
höjdskillnaden ner mot gång- och cykelstråket som löper öster om planområdet. Plushöjd gör att 
det inte råder någon tvekan om vilken medelmarknivå som gäller. 
 



  14 

En generell planbestämmelse anger att bebyggelse ska placeras längs med förgårdsmark och 
parallellt mot angränsande gata. Bestämmelsen anger också att flerbostadshus bör placeras kring 
gemensamma gårdar i kvartersliknande struktur. 
 
Den mesta kvartersmarken omfattas av planbestämmelsen n1 vilken anger att maximalt 60 % av 
marken får hårdgöras. Med hårdgjord markyta åsyftas ytor som är t.ex. asfalterade eller bebyggda 
med byggnader utan gröna tak. 

Bostäder 

BoKloks förslag till exploatering innebär att ca 86 lägenheter byggs i form av 13 flerbostadshus 
och 16 radhus. Bostäderna är tänkta att upplåtas som bostadsrätter. Förslaget innebär också att 
ett vårdboende med 54 platser byggs. 

GESTALTNING - KVARTERSMARK 

Riktlinjer för gestaltning, utformning, materialval terränganpassning och riktlinjer för 
utemiljöer 

Det förslag som BoKlok planerar är 
baserat på deras delvis standardiserade 
hustyper. Flerbostadshusen byggs i två 
våningar med antingen 6 eller fyra 
lägenhet. Lägenheter på andra 
våningsplanet nås via loftgång. Här 
planeras husen byggas med träfasad 
och sadeltak med tegelpannor, men 
detaljplanen reglerar dock inte detta. 
Detaljplanen reglerar en högsta 
nockhöjd på 9 meter över 
medelmarknivå för dessa hus. 
Radhusen byggs i två våningar med 
pulpettak. Fasadmaterialet är tänkt att 
bli liggande träpanel målad i 
falurödfärg. Taktäckningen är även här 
tänkt att bli tegelpannor. Detaljplanen reglerar en högsta nockhöjd på 9 meter över 
medelmarknivå även för dessa hus, men däremot finns inga andra utformnings- eller 
utseendebestämmelser. 
 
Vårdboendet planeras att byggas i form av ett trevåningshus i vinkel, delvis med suterrängvåning. 
Fasaden är tänkt att utgöras delvis av tegel och delvis av liggande ribbor av lärkträ. Taket blir ett 
sadeltak av plåt. Utformningen regleras dock inte av detaljplanen men däremot är en högsta 
nockhöjd satt till +45 meter över nollplanet. 
 
Alla hus planeras enligt BoKloks förslag att placeras parallellt med förgårdsmark, vilket planen 
också reglerar. Mellan gata och trädgård planerar BoKlok att häckar anläggs, vilket tydligt 
markerar gaturum och kvarter. Runt vårdboendet anläggs en inhägnad parkmiljö för de boende.  
 

Exempel på radhus från BoKloks område i Norsborg. 
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Komplementbyggnader 

Yta för- och antal 
komplementbyggander regleras av e1 
och e2. De senare bestämmelserna 
anger maximala ytor per lägenhet i 
parhus eller radhus respektive yta per 
flerbostadhus. Till varje lägenhet i 
parhus eller radhus får 
komplementbyggander med max 
byggnadsarea 20 kvm byggas. Till ett 
flerbostadshus får en 
komplementbyggnad om max 60 
kvm byggnadsarea byggas. Största 
sammanlagda yta regleras av 
planbestämmelsen e4. 

RIKTLINJER FÖR NY FASTIGHETSSTRUKTUR 

Området kan styckas upp i mindre fastigheter med utgångspunkt i den struktur som de nya 
kvartersgatorna utgör. Vårdboendet kommer att ligga på en egen fastighet. Detaljplanen reglerar 
dock inte fastighetsbildning. 

TILLGÄNGLIGHET 

Kvartersgatornas ungefärliga läge fasställs i detaljplanen i form av mark reserverad för 
gemensamhetsanläggning. Kvartersgatorna ska anläggas så att tillgänglighetskrav uppfylls, vilket 
ska kontrolleras i bygglovsskede. Även Södertörns brandförsvarsförbunds riktlinjer om 
framkomlighet för räddningstjänstens fordon ska följas. 

ALLMÄN PLATS 

Gång- och cykelstråket längs med allén genom planområdet planläggs som allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap. I den norra delen av planområdet anläggs en ny kvartersgata längs 
det befintliga gång- och cykelstråket som löper i öst-västlig riktning. Detta flyttas därför något 
norrut och planläggs som allmän platsmark. Mellan den allmänna gång- och cykelvägen och 
kvartersgata ska anslutningen ordnas med en trädrad. Detta regleras med planbestämmelsen n2. 
Norr om planområdet och gång- och cykelvägen planläggs marken som park, vilket den är 
planlagd som även i dagsläget. 

GATOR OCH TORG 

För att uppnå kommunfullmäktiges mål om minskade koldioxidutsläpp tillämpar planavdelningen 
följande prioriteringsordning i planprojekt. I första hand ska gående prioriteras, i andra hand 
cyklister, i tredje hand kollektivtrafikresenärer och i sista hand bilister.  

Gång- och cykelnät 

Befintliga gång- och cykelstråk inom planområdet behålls. Gång- och cykelvägen som löper i 
nord-sydlig riktning genom planområdet behålls och blir allmän platsmark. Gång- och cykelvägen 
norr om planområdet förblir även den allmän, men den flyttas något norrut. Plankartan reglerar 
huvudmannaskap och läge för dessa stråk.  

Exempel på flerbostadshus från BoKloks område i Norsborg. 
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Kollektivtrafik 

Detaljplanen medför inga ändringar rörande kollektivtrafik förutom det ökade underlag det 
innebär med ett ökat antal boende. 

Gatunät 

Infart till området sker från Södra Jordbrovägen via befintlig infart. Inga fler utfarter mot Södra 
Jordbrovägen får anläggas, vilket detaljplanen reglerar med utfartsförbud mot vägen. 
 
Exakt hur kvartersgator utformas regleras inte av detaljplanen, men ett möjligt sätt att lösa 
tillgänglighet i området är enligt BoKloks förslag nedan. I detta anläggs ett huvudstråk som löper 
längs den västra allén och sedan böjer av åt öster i den sträckning som den nuvarande gång- och 
cykelbanan har. Gång- och cykelbanan flyttas något norrut och förläggs även fortsättningsvis till 
allmän platsmark. Mellan gång- och cykelbanan och kvartersgatan anläggs en trädrad. 
Huvudstråket fortsätter sedan i nord-sydlig riktning längs den östra allén, intill en allmän gång- 
och cykelväg. Här är det viktigt att särskilja gång- och cykelvägen mot kvartersgatan genom 
exempelvis olika markbeläggningar eller kantsten. Söder om bebyggelsen, parallellt med Södra 
Jordbrovägen läggs också en dubbelriktad kvartersgata. På så vis kan större fordon, till exempel 
sopbilar och brandbilar köra runt inne i området utan att behöva vända. I förslaget finns även en 
enkelriktad kvartersgata i nord-sydlig riktning som löper mellan radhusen och flerbostadshusen.  
 
Där det är möjligt är kvartersgatorna tänkta att utformas med kantstensparkering, vilket 
detaljplanen reglerar med en generell bestämmelse. 
 

 
BoKloks förslag till trafikförsörjning. Heldragna gula linjer visar huvudstråk med dubbelriktad trafik. Streckad gul linje 
visar enkelriktade gator.  
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Parkering 

Parkering sker på kvartersmark i området. I BoKloks förslag är tanken att anlägga 
kantstensparkering längs med kvartersgator och på så sätt kan 25-30 parkeringsplatser ordnas. 
Detta regleras inte i detaljplanen, men kan regleras i marköverlåtelseavtalet med kommunen. 
Utöver detta innebär förslaget att ett 40-tal parkeringsplatser anläggs utspritt i området, samt en 
parkeringsplats på respektive uppfart till radhusen.  
 
I anslutning till vårdboendet behövs tre handikapparkeringsplatser samt möjlighet för lastbilar att 
köra in med varuleveranser. Tanken är här att anlägga en vändplan i enlighet med illustration på 
sida 15. 
 
Förslaget till exploatering har totalt 93 parkeringsplatser, vilket med föreslaget antal bostäder 
(vårdboendet ej inräknat) ger ett P-tal på cirka 1,1. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Förorenad mark 

Det finns inga indikationer på att några markföroreningar skulle förkomma inom planområdet 
varför ingen markanalys har gjorts. 

Buller 

Trafikflödet på Södra Jordbrovägen uppskattas till mellan omkring 3000 fordon per dygn. Vid 
trafikmätningar vid andra avsnitt av Södra Jordbrovägen har andelen tung trafik legat på ca 8 % 
och andelen förutsätts vara samma söder om planområdet. Hastighetsbegränsningen på 40 km/h 
förutsätts i huvudsak följas. Beräkningar av buller har gjorts baserat på dessa antaganden med 
programvaran Buller Väg från Trivector. Närmaste bostadshus från vägen planeras cirka 20 
meter från vägkant. Beräkningar visar att ekvivalensnivå för buller ligger strax under 55 dB(A) 
där, vilket är under riktvärden för tyst sida för bostäder. Inga åtgärder för att minska bullret från 
Södra Jordbrovägen bedöms därför behöva vidtas.  
 
Planen möjliggör dock bebyggelse så nära som 15 meter från vägkant. Byggs bostäder så nära 
bedöms ekvivalensnivån på 55 dB(A) överskridas vid fasad mot vägen. Detaljplanen reglerar 
därför att varje lägenhet ska utformas så att hälften av boningsrummen får högst 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster. Bostäder skall utföras så att ekvivalent ljudnivå 
i boningsrum inte överstiger 30 dB(A) och maximal ljudnivå inte överstiger 45 dB(A) mellan kl 
19-07. Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam uteplats i anslutning till 
bostäderna skall utföras och/eller placeras så att den utsätts för högst 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden). 
 
För planerad bebyggelse bedöms alltså alla rum klara detta krav, även de som är exponerade mot 
Södra Jordbrovägen. Detaljplanen medger dock att bebyggelse placeras närmare vägen än vad 
nuvarande exploatör avser göra, men för att detta ska vara möjligt krävs eventuellt en tyst sida. 

Radon 

Ingen förhöjd risk för radonförekomst finns inom planområdet och därför är radonskyddade 
byggander inte ett krav, men det är alltid positivt med radonskyddad grundläggning. I 
bygglovsskedet avser byggherren att ta fram en geoteknisk undersökning och i samband med 
detta bör även markens radonhalt mätas, och visar den sig ligga på en hög nivå ska byggnaderna 
grundläggas radonskyddat. 
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Översvämning och skredrisk 

Marken är förhållandevis plan och utgörs av sand och finsand varför skredrisken bedöms vara 
låg. Dagvattenutredningen visar att dagvattenhanteringen kan lösas utan att översvämningsrisken 
blir för stor inom huvuddelen av planområdet. Den största översvämningsrisken finns i 
anslutning till planområdets sydöstra hörn. Vid ett 100-årsregn kommer vatten sannolikt 
ansamlas där, och det är då viktigt att vårdboendet som planeras ligger tillräckligt högt. Lägsta 
nivå för färdigt golv regleras därför till +32,0 meter över nollplanet i utformningsbestämmelsen 
v2. Bestämmelsen gäller även golv i suterrängvåning och innebär att gångtunneln kan 
översvämmas med minst en meter innan vatten riskerar att tränga in i vårdboendets lägsta våning. 

GEOTEKNIK 

Geoteknik och grundläggning har inte studerats i detalj i planskedet. Detta behöver göras i 
samband med bygglovsprövning. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Kommunala ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten finns inom eller i nära anslutning till 
planområdet. Ny bebyggelse kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet. Flera 
ledningar löper under kvartersmark. Befintliga ledningar inom planområdet kommer att ligga 
kvar, och detaljplanen skyddar dessa med u-bestämmelser, som anger att marken ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. U-områden planläggs med tre meters bredd åt 
varje håll från ledningarna. 

Dagvattenhantering 

En dagvattenutredning har gjorts baserat på BoKloks förslag till exploatering2. Den visar att den 
planerade exploateringen beräknas öka dagvattenflödet från 334 liter/sekund till 349 liter per 
sekund, d.v.s. ca 15 liter/sekund. Enligt kommunens dagvattenpolicy ska inte 
dagvattenavrinningen öka från ett område vid exploatering, varför det ökade dagvattenflödet till 
följd av planförslaget behöver hanteras på något sätt.  
 
Dagvattenutredningen rekommenderar att dagvatten i största möjliga mån avleds ytledes via mark 
och med stuprörsutkastare mot omgivande grönytor. I de fall dagvatten inte kan avledas ytledes 
tar ledningar hand om dagvatten och för det vidare mot fördröjningsmagasin, t.ex. rörmagasin 
eller krossmagasin som placeras inom planområdet. Dagvattenvolym att fördröja för att inte öka 
flödet efter exploateringen är 46 m3. 
 
För att fördela belastningen av dagvatten som kommer från det exploaterade området till det 
befintliga ledningsnätet rekommenderas dagvatten att ansluta till tre olika punkter på det 
befintliga nätet. I västra delen av området föreslås dagvatten från radhusen avledas mot yta för 
infiltration i grönområde mellan radhuslängorna. Flerfamiljshusen i den västra delen av området 
föreslås avledas via ledningar till fördröjningsmagasin, t.ex. rörmagasin i den sydvästra delen, där 
hälften av magasineringen kan ske.  
 
Den östra delen av området föreslås delvis avledas direkt mot slänt längs med gångväg för att 
sedan rinna söderut mot dagvattenbrunn i områdets sydöstligaste del. Övrigt dagvatten från östra 
delen av området föreslås ledas via ledningar till fördröjningsmagasin t.ex. krossmagasin, där 

                                                 
2 ÅF, 2015-10-29. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan, Jordbro. 
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andra hälften av magasineringsvolymen kan magasineras, för att sedan rinna vidare mot befintligt 
ledningsnät. 
 
Baserat på dagvattenutredningen finns planbestämmelsen dagvatten, som anger att anläggning 
för hantering får finnas, t.ex. fördröjningsmagasin i form av damm eller rörmagasin. Denna gäller 
inom mark där dessa anläggningar lämpligen bör placeras. I planområdets västra del där 
dagvattenutredningen föreslår en nedsänkt infiltrationsyta finns en markyta som enligt planen 
inte får hårdgöras, vilket regleras med planbestämmelsen n4. Ytan är också höjdsatt för att ligga 
lägre än omgivande marknivå. På så sätt är tanken att ytan tillfälligt ska kunna översvämmas vid 
kraftig nederbörd. 
 
Med ovan nämnda åtgärder bedöms föreslagen exploatering inte minska möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormen för Husbyån. Utsläppen av kadmium kommer att öka försumbart men i 
övrigt kommer föroreningarna i dagvattnet från området inte förändras i och med 
exploateringen, och kommer inte överskriva de riktvärden som är framtagna av Regionala 
dagvattennätverket i Stockholm. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte heller påverka 
Jordbromalms grundvattenförekomst, vilken delvis ingår i ett vattenskyddsområde. 

Energi 

Fjärrvärmeledningar finns precis väster om planområdet. Ny bebyggelse kommer att anslutas till 
fjärrvärmenätet. 
 
Inom planområdet finns markförlagda 400-voltskablar som den numera rivna skolan var ansluten 
till. Dessa behöver läggas om när området bebyggs med bostäder. Inga högspänningsledningar 
berörs av detaljplanen. 

Avfall 

Gemensamma sophus kommer att anläggas på kvartersmark inom planområdet. Dessa placeras 
längs den kvartersgata som löper igenom området så att sopbilar kan hämta sopor och köra ut 
längs den enkelriktade kvartersgatan utan att behöva vända inne i området. 
 
Söder om Södra Jordbrovägen, mitt emot planområdet, har FTI en återvinningsstation. 

Övriga ledningar 

Huawei/Telenor har en ledning som ganska precis följer planområdets norra gräns. Den bör inte 
påverkas av planförslaget. Skanova har också ledningar längs med planområdets gräns, men i 
planområdet nordöstra hörn sneddar ledningen över planområdet. Denna ledning kommer 
sannolikt att behöva läggas om. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS 
GENOMFÖRANDE 

BEHOVSBEDÖMNING - MILJÖKONSEKVENSER 

Enligt Miljöbalken 6:11 gäller det att kommunen, när man tar fram en detaljplan, alltid ska bedöma 
om det ska göras en miljöbedömning av detaljplanen. Denna bedömning kallas 
behovsbedömning och ska alltid göras för detaljplaner med normalt förfarande.  
 
Behovsbedömningen är en utredning som ger svar på om detaljplanens genomförande medför en 
betydande miljöpåverkan. Om kommunen anser att den gör det ska man göra en 
miljöbedömning, där det bland annat ingår att göra en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 
 
Den påverkan som planen bedöms få är enligt behovsbedömningen huvudsakligen följande: 
Planförslaget medger att ett 70-tal lägenheter i flerbostadshus, ett 30-tal radhus samt ett 
vårdboende byggs. Alléerna kommer att bevaras i möjligaste mån, och övrig mark inom 
planområdet som inte bebyggs blir trädgårdar och planterade bostadsgårdar, vilket kan ha en 
positiv inverkan på ekologiska värden beroende på vad som planteras. Lummigare trädgårdar 
inverkar mer positivt än om alla träd tas bort. 
 
De hårdgjorda ytorna kommer att öka om planförslaget genomförs. Om inte åtgärder vidtas för 
att minska påverkan medför detta att avrinningen från området ökar samtidigt som den ökade 
avrinningen är mer förorenad än tidigare, vilket har negativ inverkan på recipienten. Om 
fördröjningsåtgärder och lokal infiltration inom planområdet åstadkoms behöver ökad 
exploatering inte medföra negativ påverkan på recipienten. En dagvattenutredning har gjorts som 
beskriver hur det ökade dagvattenflödet skall hanteras.  
 
Ny bebyggelse ger upphov till en viss ökning av koldioxidutsläpp inom planområdet, primärt från 
ökad biltrafik. Utöver detta ger den nya bebyggelsen upphov till koldioxidutsläpp utom 
planområdet, dels vid produktion av byggmaterial och för uppvärmning av de färdiga husen. Ny 
bebyggelse bör ha en positiv inverkan på lokalklimatet, som sannolikt blir bättre med mindre 
öppna ytor.  
 
Planförslaget innebär att den befintliga fotbollsplanen tas i anspråk för ny bebyggelse, vilket 
påverkar områdets rekreativa värde och funktion som mötesplats. Det finns dock ytterligare en 
fotbollsplan ca 200 meter norr om planområdet. 
 
Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra betydande miljöpåverkan enligt MKB-
förordningen, varför en miljökonsekvensbeskrivning ej behöver genomföras. 

SOCIALA KONSEKVENSER 

Detaljplanen möjliggör omkring 130 nya bostäder i Jordbro. Typen bostäder utgör huvudsakligen 
en annan typ av boende än det som finns i Jordbro i dagsläget och bidrar till en ökad diversitet i 
bostadsutbudet. Bostäderna kommer att upplåtas som bostadsrätter, och har blandade storlekar, 
men flera bostäder blir större än genomsnittet i centrala Jordbro vilket bör bidra till en mer 
varierad befolkningssammansättning. Likaså gör vårdboendet det möjligt för äldre Jordbrobor att 
bo kvar i centrala Jordbro. Fotbollsplanen försvinner, vilket minskar möjligheterna till 
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spontanidrott. Som helhet bedöms planförslaget bidra till att utjämna ut de sociala skillnaderna i 
centrala Jordbro jämfört med övriga delar av Jordbro och kommunen som helhet.  

EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Fastighetens värde ökar med en byggrätt för bostäder. För Jordbro innebär ett 100-tal nya 
bostäder att befolkningen kan öka med ett par 100 personer vilket ger ett ökat underlag för 
handel. För näringslivet i Jordbro centrum bör detta vara positivt. För kommunen tillkommer 
naturligtvis kostnader för ökad samhällsservice om fler människor bosätter sig i Jordbro, men å 
andra sidan ökar skatteintäkterna också. Inga direkta kostnader tillkommer för gatuunderhåll 
eftersom de allmänna platser som planläggs redan i dagsläget är kommunens. Troligare minskar 
kostnaderna för platsens skötsel, eftersom en idag kommunal fastighet övergår i privat ägo. 
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FASTIGHETSKONSEKVENSER  

 

  

Beskrivning Fastighet Förändring 

Fastighetsreglering Kalvsvik 11:1085, del av 16:1 Del av Kalvsvik 16:1 regleras 
över till Kalvsvik 11:1085.  
Avtal kommer ligga till grund 
för fastighetsregleringen.  
 
Del av Kalvsvik 16:1, tidigare 
allmän platsmark för park, 
planläggs som kvartersmark 
för bostäder. Hela Kalvsvik 
11:1085 planläggs för bostäder 
från att tidigare ha varit 
planlagd som allmänt 
ändamål. 

Ledningsrätt Kalvsvik 11:1085 Allmän ledning inom 
kvartersmark förläggs i 
detaljplanen med u-område. 
Ledningsrätt ska bildas. 

Gemensamhetsanläggning Kalvsvik 11:1085 Kvartersgata skapas som en 
gemensamhetsanläggning med 
de olika 
bostadsrättsföreningarna som 
deltagare. 
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 

ALLMÄNT 

Denna genomförandebeskrivning har upprättats för att redovisa de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Tidplan 

Plansamråd:  november-december 2015.  
Granskning:  andra kvartalet 2016  
Stadsbyggnadsnämndens antagande: tredje kvartalet 2016 
Kommunfullmäktiges antagande: tredje kvartalet 2016 
Laga kraft: fjärde kvartalet 2016 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år och påbörjas efter det att planen vunnit laga kraft.  
 

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Om ändring eller upphävande av detaljplanen sker under denna tid kan kommunen 
bli ersättningsskyldig gentemot fastighetsägarna för den skada de lider. Efter genomförandetidens 
slut fortsätter detaljplanen att gälla till dess att den ersätts, ändras eller upphävs. Byggrätten är 
dock då inte längre säkerställd och kommunen kan efter denna tid ersätta, ändra eller upphäva 
detaljplanen utan att behöva utge ersättning till berörda fastighetsägare för outnyttjade byggrätter 
som går förlorade. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Ansvarsfördelning 

Huvudmannaskap för allmän platsmark 
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken och ansvarar därmed för utförande, 
drift och underhåll. 

Huvudmannaskap för kvartersmark 
Exploatörerna ansvarar för planens genomförande inom kvartersmarken. Ansvar för framtida 
drift och underhåll av byggnader, gator och andra anläggningar inom kvartersmarken beror på 
fastighetsindelning och upplåtelseform. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Trafik 

Angöring till planområdet sker i bestämt läge från Södra Jordbrovägen genom utfartsförbud i 
planen. Parkering för bostädernas och vårdbostädernas behov anordnas inom kvartersmarken. 

Vatten och avlopp 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp, vilket kommunen är huvudman för. 
Detta innebär att kommunen står för utbyggnad, drift och underhåll av ledningarna. 
Exploatörerna står för servisledningar, nya anslutningar och tillhörande kostnader. 
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Kommunala VA-ledningar korsar planområdet och är förlagda inom utmarkerade u-områden i 
plankartan.  För samtliga kommunala VA-ledningar som finns förlagda inom u-områden kommer 
ledningsrätt att ansökas om, se vidare under fastighetsrättsliga frågor. 

Övriga ledningar 

Respektive ledningshavare för till exempel fjärrvärme, el och tele inom planområdet ansvarar för 
sina ledningar, samt att ledningarna finns säkrade med någon form av rättighet, exempelvis 
ledningsrätt eller servitut. Kostnadsfördelning vid flytt av ledningar görs upp mellan de parter 
som flytten berör. Vattenfall flyttar själv sina ledningar, men på bekostnad av exploatören. 

Övrigt 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (för närvarade NFS 2014:15) 
ska följas.  

AVTAL 

Marköverlåtelseavtal 
Före antagande av detaljplanen ska ett marköverlåtelseavtal tecknas mellan Haninge kommun 
(markägare) och exploatörerna. Marköverlåtelseavtalet är kopplat till detaljplanens plankarta med 
bestämmelser, planbeskrivning, dagvattenutredning m.m. och reglerar marköverlåtelse, 
marköverföringar, utbyggnadsåtaganden, kostnadsfördelning, tryggande av ledningars placering, 
samt andra genomförandefrågor. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning (avstyckning, fastighetsreglering med mera), bildande av 
gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av 
lantmäterimyndigheten i Haninge. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsstrukturen fastställs inte i detaljplanen men planområdet kan komma att delas in i ett 
antal nya fastigheter, vilket sker genom en eller flera lantmäteriförrättningar efter det att planen 
vunnit laga kraft. Ansökan om fastighetsbildning inom kvartersmark ombesörjs och bekostas av 
exploatörerna. 
Mark planlagd som allmän platsmark ska överföras till kommunal gatu- och parkfastighet. 
 

Gemensamhetsanläggning 
 
Gemensamhetsanläggningar kan komma att behöva bildas för att lösa gemensamma funktioner 
inom planområdet. Till exempel kan bostadsbebyggelsen delas in i flera olika fastigheter men 
samtidigt ha behov av att dela på gårdsutrymmen, parkeringsplatser, tillfartsvägar och eventuellt 
andra funktioner inom området. Vidare kan gemensamhetsanläggning behöva bildas för tekniska 
anläggningar som delas mellan olika fastigheter. 
 
I plankartan har mark reserverats för gemensamhetsanläggning för huvudstråket av kvartersgatan. 
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Markreservat för allmänna underjordiska ledningar, u-områden 
Tre u-områden finns utmarkerade i plankartan. Ett längs med trädallén från söder till norr och ett 
i planområdets nordvästra del. Markområdena ska vara tillgängligt för allmännyttiga 
underjordiska ledningar och behövs för de befintliga kommunala VA-ledningarna. Att VA-
ledningarna är förlagda inom u-områdena innebär inte att de tillförsäkras att ligga kvar. 
Kommunen kommer därför att ansöka om ledningsrätt för VA-ledningarna hos 
lantmäterimyndigheten.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Kostnader 

Kostnader för marköverlåtelse, marköverföringar, åtaganden med mera regleras i 
marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och exploatören. Andra kostnadsposter som kan 
komma att bli aktuella efter planens genomförande är exempelvis, drift och underhåll av gator, 
gemensamma ytor, snöröjning etc.  

UTREDNINGAR  
 ÅF, 2015-10-29. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan, Jordbro. 
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Detaljplan för Kalvsvik 11:1085 mfl, f.d. Lundaskolan 

Jordbro 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-29, § 221 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1. Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra att bostäder byggs på den plats där Lundaskolan tidigare låg. 

HUR SAMRÅDET OCH GRANSKNING HAR BEDRIVITS 
Förslag till detaljplan har upprättats 2015-11-11. Planförslaget har varit föremål för samråd 
under tiden 12 november – 28 december 2015 med berörda myndigheter och 
fastighetsägare med flera. Under samrådstiden har planmaterialet varit utställt i Haninge 
kommunhus foajé och på kommunens hemsida www.haninge.se. De inkomna synpunkterna 
har sammanställts i en samrådsredogörelse. 
 
Därefter sändes det reviderade planförslaget ut på granskning under tiden 16 maj – 27 juni 
2016. Granskningen kungjordes i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 16 maj 2016. 
Förslaget var även utställt i Haninge Kommunhus foajé och på kommunens hemsida 
www.haninge.se. 

INKOMNA YTTRANDEN 
Under granskningstiden har 8 skriftliga yttranden inkommit. De inkomna yttrandena finns att 
ta del av i sin helhet på planavdelningen. I detta dokument är remissynpunkterna 
sammanfattade och sammanställda samt åtföljda av planavdelningens kommentarer. 
 
Sist i dokumentet görs en sammanställning av de revideringar som gjorts i 
antagandehandlingen till följd av inkomna synpunkter.  
 
Följande yttranden har inkommit under utställningen/granskningen: 

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 

Skrivelse 
nr: 

Instans: Inkommen Synpunkterna 
tillgodosedda 

1 Länsstyrelsen 2016-05-23  

2 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
(SMOHF) 

2016-05-23  

3 Trafikverket 2016-06-03  

4 Södertörns brandförsvarsförbund 2016-06-07  

5 Socialförvaltningen 2016-05-31  

6 Grund- och förskolanämnden 2016-06-08  

7 Trafikförvaltningen 2016-06-14  

8 Svenska kraftnät 2016-06-22  
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SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SYNPUNKTER MED 
KOMMENTARER 

Synpunkter från myndigheter, organisationer och kommunala nämnder 

 
1 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kommentar 
Noterat. 
 
2 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) 
SMOHF bedömer inte att planförslaget bedöms strida mot miljöbalken, författning som 
meddelats med stöd av balken eller kommunala miljömål. SMOHF har därför inget att erinra 
mot planförslaget. 
 
Kommentar 
Noterat. 
 
 
3 Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kommentar 
Noterat. 
 
4 Södertörns brandförsvarsförbund 
Brandförsvarsförbundet har under samrådet yttrat sig gällande detaljplanen och har inget 
ytterligare att tillägga, därmed ingen erinran mot planförslaget. 
 
Kommentar 
Noterat.  
 
5 Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen delar stadsbyggnadsförvaltningens bedömning när det gäller att öka 
diversiteten av olika upplåtelseformer i Jordbro genom radhus och bostadsrätter, då 
merparten av befintligt bostadsbestånd är hyresrätter.  
 
Kommentar 
Noterat. 
 
6 Grund- och förskolenämnden 
Utbildningsförvaltningen bedömer att det ökade antalet boende som detaljplanen medför inte 
kommer att skapa behov av ytterligare verksamhetslokaler för förskola och grundskola i 
Jordbro, utöver befintliga eller planerade lokaler. 
 
Kommentar 
Noterat. 
 
7 Trafikförvaltningen 
Trafikförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget. 
 
Kommentar 
Noterat. 
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8 Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har tagit del av planhandlingarna och har inget att erinra mot förslaget. 
Eftersom Svenska kraftnät inte har några synpunkter på förslaget och inte har några 
ledningar i närheten av planområdet anser de ärendet avslutat och önskar inte delta i fortsatt 
remissförfarande. 
 
Kommentar 
Noterat. 
 
 

 
Revideringar av planförslaget inför antagande 

 Vissa mindre kompletterande g-områden har lagts ut på u-områden. 

 Förklaringen till planbestämmelsen ”dagvatten” har ändrats från 
”dagvattenanläggning ska finnas, t.ex. i form av rörmagasin…” till enbart 
”dagvattenanläggning, t.ex. i form av rörmagasin” 

 



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum
2016-09-21

Utdragsbestyrkande

Dnr SBN 2015/352

§ 111 Detaljplan för Kalvsvik 11:1085 och del av 
16:1, för antagande KF

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-29, § 221 att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1. Detaljplanen syftar till 
att möjliggöra att bostäder byggs på den plats där Lundaskolan 
tidigare låg.

Planprocessen
Förslag till detaljplan har upprättats 2015-11-11. Planförslaget har 
varit föremål för samråd under tiden 2015-11-15 - 2015-12-28 med 
berörda myndigheter, fastighetsägare med flera.
Under samrådstiden har planmaterialet varit utställt i Haninge 
kommunhus foajé och på kommunens hemsida www.haninge.se.
Därefter sändes det reviderade planförslaget ut på granskning under 
tiden 16 maj – 27 juni 2016. Granskningen kungjordes i Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet den 16 maj 2016. Förslaget var 
även utställt i Haninge Kommunhus foajé och på kommunens 
hemsida www.haninge.se.
Under granskningstiden har 8 skriftliga yttranden inkommit. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i 
granskningsutlåtande, daterat 2016-08-18. Synpunkterna har inte 
föranlett några revideringar av planförslaget.

Behovsbedömning av miljöbedömning
Planavdelningen har i samarbete med miljökompetens bedömt att 
det inte blir betydande miljöpåverkan vid genomförande av 
föreslagen detaljplan. Därmed krävs ingen vidare miljöbedömning 
med upprättande av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Vid 
samråd med Länsstyrelsen delar de kommunens uppfattning att 
planens genomförande inte torde medföra betydande 
miljöpåverkan.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum
2016-09-21

Utdragsbestyrkande

Underlag för beslut
- Plankarta antagandehandling, 2016-08-18
- Planbeskrivning, antagandehandling, 2016-08-18
- Granskningsutlåtande, 2016-08-18

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna 
granskningsutlåtandet och planförslaget samt överlämna det till 
kommunfullmäktige för antagande.

2. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 
§ Plan- och bygglagen varför något behov av en 
miljöbedömning med upprättande av 
miljökonsekvensbeskrivning inte föreligger.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna 
granskningsutlåtandet och planförslaget samt överlämna det till 
kommunfullmäktige för antagande.

2. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 
§ Plan- och bygglagen varför något behov av en 
miljöbedömning med upprättande av 
miljökonsekvensbeskrivning inte föreligger.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)

Sammanträdesdatum
2016-09-21

Utdragsbestyrkande

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.

__________

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunfullmäktige

För kännedom: Planavdelningen



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS-MEX 2016/115

§ 276 Marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Kalvsvik 11:1085 och del av 
Kalvsvik 16:1

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-29, § 221, att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1. Detaljplanen syftar till 
att möjliggöra att bostäder byggs på den plats där Lundaskolan 
tidigare låg.
Parallellt med detaljplanearbetet har kommunstyrelseförvaltningen 
fört diskussioner med två exploatörer för genomförande av 
detaljplaneförslaget. Den ena exploatören är BoKlok Mark och 
Exploatering AB, vilka sedan tidigare innehar ett optionsavtal med 
kommunen för berörd mark inom planområdet. Den andra 
exploatören är Svenska Vårdbyggen AB. Diskussionerna har 
resulterat i undertecknade marköverlåtelseavtal med respektive 
exploatör avseende del av fastighetheten Kalvsvik 11:1085 och del 
av Kalvsvik 16:1. Avtalet med BoKlok innebär att exploatören 
köper två delområden, det ena med planerad bebyggelse av 
flerbostadshus och det andra med radhus, till ett överenskommet 
pris om 2 000 kronor per kvadratmeter ljus BTA som exploatören 
beviljas bygglov för. Köpeskillingen kan dock som lägst bli 
10 452 000 kronor för delområde 1 respektive 3 840 000 kronor för 
delområde 2.

Förvaltningens synpunkter
Under förutsättning att kommunfullmäktige även beslutar anta 
detaljplanen för fastigheten Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 
16:1, f d Lundaskolan, anser kommunstyrelseförvaltningen att 
marköverlåtelseavtalet undertecknat av BoKlok Mark och 
Exploatering AB godkänns.

Underlag för beslut
- Marköverlåtelseavtal BoKlok Mark och Exploatering AB
- Bilaga 1 Plankarta



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

- Bilaga 2 Marköverlåtelse
- Bilaga 3 Ledningsrätt
- Bilaga 4 Sektioner gc-ga
- Bilaga 5 Flytt av gc

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Kalvsvik 

11:1085 och del av Kalvsvik 16:1 undertecknat av BoKlok 
Mark och Exploatering AB godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Kalvsvik 

11:1085 och del av Kalvsvik 16:1 undertecknat av BoKlok 
Mark och Exploatering AB godkänns.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Mex
För kännedom: BoKlok Mark och Exploatering AB













PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

ParkmarkPARK

Gång- och  cykelväg.

GCVÄG

Kvartersmark

Bostäder i form av radhus, parhus eller flerbostadshus.

B

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e
1

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 3325 kvm.

Minst 30% av den sammanlagda byggnadsarean för

huvudbyggnader ska upptas av radhus eller parhus.

För radhus och parhus får en komplementbyggnad med max 20

kvm area byggas per lägenhet.

För flerbostadshus får en komplementbyggnad med max 60 kvm

byggnadsarea byggas per hus.

e
2

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1600 kvm.

För radhus eller parhus får en komplementbyggnad med max 20

kvm byggnadsarea byggas per lägenhet.

För flerbostadshus får en komplementbyggnad med max 60 kvm

byggnadsarea byggas per hus.

e
3

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 1300 kvm.

e
4

Största tillåtna byggnadsarea i kvm för uthus,

komplementbyggnader och garage.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte förses med byggnad.

På marken får endast komplementbyggnader uppföras.

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.

MARKENS ANORDNANDE (utformning av

kvartersmark)

Mark och vegetation

+0.0 Föreskriven höjd i aktuell punkt.

n
1

Högst 60 % av ytan får hårdgöras.

n
2

Trädrad ska anläggas mellan kvartersgata och allmänt gång- och

cykelstråk.

n
3

Befintlig trädrad ska bevaras.

n
4

Marken får inte hårdgöras.

dagvatten Anläggning för hantering av dagvatten, t.ex. fördröjningsmagasin i

form av damm eller rörmagasin.

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Placering

Byggnader ska placeras längs med förgårdsmark parallellt mot gata. Flerbostadshus ska

placeras kring gemensamma gårdar i en kvartersliknande struktur.

Utformning

Parkering ska där det är möjligt utformas som kantstensparkering.

v
1

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 9.0 meter.

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4.0 meter.

v
2

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är +49.5 meter över nollplanet

(RH2000).

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4.0 meter.

Lägsta nivå för färdigt golv, inklusive golv i suterrängvåning är

+32.0 meter över nollplanet (RH2000).

STÖRNINGSSKYDD

Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 55

dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster. Bostäder skall utföras så att ekvivalent

ljudnivå i boningsrum inte överstiger 30 dB(A) och maximal ljudnivå inte överstiger 45 dB(A)

mellan kl 19-07. Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam uteplats i

anslutning till bostäderna skall utföras och/eller placeras så att den utsätts för högst 55 dB(A)

ekvivalent ljudnivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden).

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.

Teckenförklaring,

grundkarta

Fastighetsgräns

Ledningsrätt

Rättighet, yta

Gångbana

Körbana, kantsten

Körbana, ej kantsten

Körbana på tomt

Vägräcke

Stig

Elanordning, Skåp

Byggnad, beteckning

Trappa, Kant

Stödmur

Staket

Häck, Mitt

Grind, Mitt

Bostad

Komplementbyggnad

Övrig byggnad

Träd

Lövträd

Anläggningsområde, Lekplats

Ägoslagsgräns

Dike

Markhöjd

Höjdkurva, 1 m ekvidistans

Skärmtak, tillbyggnad

Belysningsstolpe

GRUNDKARTA

Upprättad av Stadsbyggnadsförvaltningen, Lantmäteriavdelningen i Haninge kommun

Koordinatsystem i höjd: Rh 2000

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 18 00

KARTDEKLARATION

Fullständighet: Mindre betydelsefull information har utelämnats

Aktualitet: Kartinnehåll av betydelse för detaljplanen är kontrollerat och aktuellt vid på kartan angiven tidpunkt.

Ursprung: digital baskarta framställd fotogrammetriskt samt kompletteringsmätt geodetiskt.

Flygfotografering: 2012 byggnader och vägar, 2007 övriga detaljer

Fastighetsredovisningen har en noggrannhet på 0.04 m

Rättigheter och samfälligheter hämtade från fastighetskartan.

Rättigheter och samfälligheter kan vara ofullständigt redovisade.

Underjordiska ledningar redovisas ej på grundkartan.

2014-12-02

Kerstin Ohlsson

Lantmäteriingenjör
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS-MEX 2016/116

§ 277 Marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Kalvsvik 11:1085 och del av 
Kalvsvik 16:1

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-29, § 221, att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1. Detaljplanen syftar till 
att möjliggöra att bostäder byggs på den plats där Lundaskolan 
tidigare låg.
Parallellt med detaljplanearbetet har kommunstyrelseförvaltningen 
fört diskussioner med två exploatörer för genomförande av 
detaljplaneförslaget. Den ena exploatören är BoKlok Mark och 
Exploatering AB, vilka sedan tidigare innehar ett optionsavtal med 
kommunen för berörd mark inom planområdet. Den andra 
exploatören är Svenska Vårdbyggen AB. Diskussionerna har 
resulterat i undertecknade marköverlåtelseavtal med respektive 
exploatör avseende del av fastigheten Kalvsvik 11:1085 och del av 
Kalvsvik 16:1. Avtalet med Svenska Vårdbyggen AB innebär att 
exploatören köper ett markområde, med planerad bebyggelse av ett 
vårdboende, till ett överenskommet pris om 2 000 kronor per 
kvadratmeter ljus BTA som exploatören beviljas bygglov för. 
Köpeskillingen kan dock som lägst bli 7 960 000 kronor.

Förvaltningens synpunkter
Under förutsättning att kommunfullmäktige även beslutar anta 
detaljplanen för fastigheten Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 
16:1, f d Lundaskolan, anser kommunstyrelseförvaltningen att 
marköverlåtelseavtalet undertecknat av Svenska Vårdbyggen AB 
bör godkännas.

Underlag för beslut
- Marköverlåtelseavtal Svenska Vårdbyggen AB
- Bilaga 1 Plankarta
- Bilaga 2 Marköverlåtelse



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

- Bilaga 3 Ledningsrätt
- Bilaga 4 Sektioner gc-ga

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Kalvsvik 

11:1085 och del av Kalvsvik 16:1 undertecknat av Svenska 
Vårdbyggen AB godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Kalvsvik 

11:1085 och del av Kalvsvik 16:1 undertecknat av Svenska 
Vårdbyggen AB godkänns.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Mex
För kännedom: Svenska Vårdbyggen AB





















PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

ParkmarkPARK

Gång- och  cykelväg.

GCVÄG

Kvartersmark

Bostäder i form av radhus, parhus eller flerbostadshus.

B

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e
1

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 3325 kvm.

Minst 30% av den sammanlagda byggnadsarean för

huvudbyggnader ska upptas av radhus eller parhus.

För radhus och parhus får en komplementbyggnad med max 20

kvm area byggas per lägenhet.

För flerbostadshus får en komplementbyggnad med max 60 kvm

byggnadsarea byggas per hus.

e
2

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1600 kvm.

För radhus eller parhus får en komplementbyggnad med max 20

kvm byggnadsarea byggas per lägenhet.

För flerbostadshus får en komplementbyggnad med max 60 kvm

byggnadsarea byggas per hus.

e
3

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 1300 kvm.

e
4

Största tillåtna byggnadsarea i kvm för uthus,

komplementbyggnader och garage.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte förses med byggnad.

På marken får endast komplementbyggnader uppföras.

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.

MARKENS ANORDNANDE (utformning av

kvartersmark)

Mark och vegetation

+0.0 Föreskriven höjd i aktuell punkt.

n
1

Högst 60 % av ytan får hårdgöras.

n
2

Trädrad ska anläggas mellan kvartersgata och allmänt gång- och

cykelstråk.

n
3

Befintlig trädrad ska bevaras.

n
4

Marken får inte hårdgöras.

dagvatten Anläggning för hantering av dagvatten, t.ex. fördröjningsmagasin i

form av damm eller rörmagasin.

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Placering

Byggnader ska placeras längs med förgårdsmark parallellt mot gata. Flerbostadshus ska

placeras kring gemensamma gårdar i en kvartersliknande struktur.

Utformning

Parkering ska där det är möjligt utformas som kantstensparkering.

v
1

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 9.0 meter.

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4.0 meter.

v
2

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är +49.5 meter över nollplanet

(RH2000).

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4.0 meter.

Lägsta nivå för färdigt golv, inklusive golv i suterrängvåning är

+32.0 meter över nollplanet (RH2000).

STÖRNINGSSKYDD

Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 55

dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster. Bostäder skall utföras så att ekvivalent

ljudnivå i boningsrum inte överstiger 30 dB(A) och maximal ljudnivå inte överstiger 45 dB(A)

mellan kl 19-07. Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam uteplats i

anslutning till bostäderna skall utföras och/eller placeras så att den utsätts för högst 55 dB(A)

ekvivalent ljudnivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden).

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.

Teckenförklaring,

grundkarta

Fastighetsgräns

Ledningsrätt

Rättighet, yta

Gångbana

Körbana, kantsten

Körbana, ej kantsten

Körbana på tomt

Vägräcke

Stig

Elanordning, Skåp

Byggnad, beteckning

Trappa, Kant

Stödmur

Staket

Häck, Mitt

Grind, Mitt

Bostad

Komplementbyggnad

Övrig byggnad

Träd

Lövträd

Anläggningsområde, Lekplats

Ägoslagsgräns

Dike

Markhöjd

Höjdkurva, 1 m ekvidistans

Skärmtak, tillbyggnad

Belysningsstolpe

GRUNDKARTA

Upprättad av Stadsbyggnadsförvaltningen, Lantmäteriavdelningen i Haninge kommun

Koordinatsystem i höjd: Rh 2000

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 18 00
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS-MEX 2016/127

§ 278 Försäljning av del av fastigheten Kalvsvik 
16:1, tomt 1 , 3 och 4 Albyberg

Sammanfattning
Kommunen träffade under 2015 ett avtal med NewCap Projekt AB 
om köp av tomt 2 inom Albyberg. I avtalet gavs option på att få 
köpa ytterligare tre tomter till samma pris per m2 under 
förutsättning att bolaget uppfyllt alla villkor för att fullfölja köpet 
av tomt 2 senast 2016-08-01. Bolaget har fullföljt köpet av tomt 2 
och önskar nu utnyttja sin option.
Ett förslag till marköverlåtelseavtal har undertecknats av bolaget 
som innebär att kommunen, under förutsättning att 
byggnadsskyldigheten infrias, överlåter tomt 1, 3 och 4 för en total 
köpeskilling om ca 73 miljoner kronor.

Förvaltningens synpunkter
I avtalet från 2015 regleras att byggnader inom tomterna ska ha 
högklassig gestaltning och att det ska bedrivas försäljnings-, 
utställnings- o.d. verksamhet med anknytning till båtar. I det avtal 
som nu är aktuellt anknyter verksamheten även till motorfordon, 
vilket är en anpassning till den marknad som nu råder.

Underlag för beslut
- Marköverlåtelseavtal med bilaga undertecknat av NewCap 
Projekt AB.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Marköverlåtelseavtal undertecknat av NewCap Projekt AB 

godkänns.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson 
(M) och Tobias Hammarberg (L) bifall till kommunstyrelsens 
förslag.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal undertecknat av NewCap Projekt AB 

godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: MEX
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS-MEX 2016/130

§ 279 Marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Söderbymalm 3:466 m fl, Örnens 
väg

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har 
gemensamt genomfört en markanvisningstävling, för att hitta 
byggherrar för kommande bostadsbyggnation på kommunal mark 
inom detaljplaneområdet Örnens väg i centrala Handen. Byggherrar 
erbjöds, genom annonsering och utskick, möjlighet att inkomma 
med tävlingsförslag för bostadsbyggnation inom två utpekade 
delområden. Tävlingsbidragen skulle redovisa byggherrens förslag 
på gestaltning, social och ekologisk hållbarhet samt ett prisanbud 
på marken.
En jury bestående av tjänstemän inom 
kommunstyrelseförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen har 
utvärderat tävlingsbidragen och valt ut ett vinnande tävlingsbidrag 
för delområde 1. Samtliga tävlingsbidrag för delområde 2 
förkastades.
Kommunstyrelseförvaltningen har förhandlat om villkoren för 
marköverlåtelsen av delområde 1, med utpekad vinnare bestående 
av två bolag i samverkan, Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad. 
Förhandlingen med vinnarna har resulterat i ett av byggherrarna 
undertecknat markanvisningsavtal, där byggherrarna åtar sig att 
uppföra bostäder i enlighet med det inkomna tävlingsbidraget och 
för detta erlägga en köpeskilling på 120 miljoner kronor. De två 
kvarteren kommer att delas in i tre fastigheter som förvärvas av tre 
projektbolag som ägs av Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad. 
Slutlig marköverlåtelse sker först efter erhållet bygglov och 
marköverlåtelsen är villkorad med kommunfullmäktiges 
godkännande samt detaljplanens antagande.

Förvaltningens synpunkter
Jurygruppens motivering för tävlingsområde 1:
Med förslaget Blomstra får den nya stadsdelen vid Örnens väg två 



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

stadsmässigt väl gestaltade kvarter med omsorg om detaljerna.  Det 
är inte bara fasader utan projektet har även ett ambitiöst innehåll 
med många kvaliteter för de boende, oavsett om man har köpt eller 
hyr sin lägenhet. Genom det svarar projektet väl mot de ambitioner 
som kommunen har med området och kan berika livet också på 
gatan och i de offentliga rummen. Enkelheten i material återspeglas 
i ett innehåll som gör det enkelt att leva hållbart tillsammans med 
sina grannar.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att tävlingsområde 2, ett 
område med en mindre byggrätt som är tänkt för ett par stadsvillor 
eller några radhus, bör markanvisas när detaljplanen är antagen. 
Förvaltningen återkommer med närmare förslag.

Underlag för beslut
- Marköverlåtelseavtal för delområde 1 
- Bilaga 1 Detaljplan
- Bilaga 2 Markanvisat område 
- Bilaga 3 Tävlingsbidrag, Delområde 1

Överläggningar i kommunstyrelsen
Alexandra Anstrell (M) och Tobias Hammarberg (L) hemställer om 
att få lämna ett gemensamt särskilt yttrande (bilaga) från 
Moderaterna och Liberalerna vilket kommunstyrelsen medger.
Marie Litholm (KD) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande 
(bilaga) från Kristdemokraterna, vilket kommunstyrelsen medger.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Marköverlåtelseavtal undertecknat av Projekthus 61 AB, 

Projekthus 62 AB och Projekthus 63 AB godkänns.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven Gustafsson (M) och Tobias Hammarberg (L) hemställer om 
att få lämna ett gemensamt särskilt yttrande för Moderaterna och 
Liberalerna.
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Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Marie Litholm (KD) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande 
för Kristdemokraterna.
Ordföranden konstarerar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget. Därefter finner ordföranden att Moderaterna och 
Liberalerna medges lämna ett gemensamt särskilt yttrande samt att 
Kristdemokraterna medges lämna ett särskilt yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal undertecknat av Projekthus 61 AB, 

Projekthus 62 AB och Projekthus 63 AB godkänns.
2. Moderaterna och Liberalerna medges lämna ett gemensamt 

särskilt yttrande (bilaga).
3. Kristdemokraterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: MEX
För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden
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Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/301

§ 280 Taxa för schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner. Bilaga 280.16

Sammanfattning
För schakt på kommunal mark samt inom kommunalt 
väghållningsområde krävs tillstånd av kommunen. Till en ansökan 
om schakttillstånd krävs även att entreprenören lämnar en 
trafikanordningsplan som visar hur trafiksäkerhet, tillgänglighet 
och framkomlighet i trafiken är tänkt att ordnas under det att 
schaktningsarbetet pågår. Ärendena handläggs av 
stadsbyggnadsförvaltningens trafikavdelning och finansieras i 
dagsläget helt med skattemedel.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-18, § 77, att hemställa 
att kommunfullmäktige fastställer nedanstående taxa för 
schakttillstånd respektive trafikanordningsplan att gälla fr o m 
månadsskiftet efter fullmäktiges beslut.
Taxa för schakttillstånd
Grundavgift
Avgiften inkluderar högst en veckas arbete 3 000 kr

     (ink moms 3750 kr)
Avgift för efterföljande veckor
Avgiften utgår för varje påbörjad vecka. 

   600 kr
       (ink moms 750 kr)

Taxa för trafikanordningsplan
(För de fall då trafikanordningsplanen inte är kopplad till ett 
schaktningstillstånd)
Trafikanordningsplan avgift: 1500 kr

   (ink moms 1875) kr
Trafikanordningsplan efterkontroll:   800 kr
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     (ink moms 1000kr)
Trafikanordningsplan vite, om entreprenören 
inte anpassar sig till de krav kommunen ställer 
på avspärrning, skyltning etc: Upp till 5000 kronor

Av stadsbyggnadsnämndens beslut framgår att antalet ärenden har 
ökat stadigt under senare år och nu uppgår till ca 150 ärenden per 
år. Kommunen kan genom den föreslagna taxan få 
kostnadstäckning för den verksamhet som innebär handläggning av 
ansökningsärenden samt uppföljande kontroller. De avgifter som 
föreslås ligger i paritet med avgiftsnivåerna hos Haninges 
grannkommuner.

Förvaltningens synpunkter
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att taxan ska börja gälla första 
månadsskiftet efter beslut i kommunfullmäktige. Eftersom 
fullmäktige förväntas fatta beslut i ärendet 2016-10-10 föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att taxan träder i kraft 2016-11-01.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter på 
stadsbyggnadsnämndens förslag.

Underlag för beslut
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-05-18, § 77

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner i 

Haninge kommun fastställs att gälla fr o m 2016-11-01.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson 
(M) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner i 

Haninge kommun fastställs att gälla fr o m 2016-11-01.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom: Trafikavdelningen
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Dnr SBN 2016/215

§ 77 Avgifter för schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner

Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Haninge kommun beslutar 
om avgifter för schaktningstillstånd och trafikanordningsplaner. 
Genom avgifterna kan kommunen få kostnadstäckning för den 
kommunala verksamheten som innebär handläggning av an-
sökningsärenden samt uppföljande kontroller.

Förvaltningens synpunkter
För schaktning på kommunal mark samt inom kommunalt 
väghållningsområde krävs alltid tillstånd av kommunen.
Tillståndsärendena är olika omfattande och kan till exempel 
innebära ett mindre grävarbete för att ansluta en enskild fastighet 
till elnätet eller mer omfattande schakter till exempel för fiber i ett 
större område. Till respektive ansökan om schakttillstånd fordras 
också att entreprenören lämnar en trafikanordningsplan som visar 
hur trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet i trafiken för 
olika trafikslag är tänkt att ordnas under det att schaktningsarbetet 
pågår. Ett viktigt syfte med schaktningstillstånd och 
trafikanordningsplaner är att säkerställa trafiksäkerheten både för 
tredje person och för de som arbetar med schakten. Ärendena 
handläggs av teknikavdelningen och verksamheten finansieras i 
dag helt med skattemedel.
Antalet ärenden har ökat stadigt under senare år och uppgå till ca 
150 ärenden per år. Stadsbyggnadsförvaltningen förslår att den som 
vill schakta genom en avgift ska finansiera de kostnader som detta 
medför för kommunen i form av handläggning av tillståndsärenden 
och kontroller för respektive schakt. Stadsbyggnadsförvaltningen 
föreslår dels en grundavgift dels en avgift för efterföljande veckor. 
Genom att avgift tas för varje påbörjad vecka som inte omfattas av 
tillståndet skapas incitament för den som schaktar att bli färdig med 
arbetet. När arbetet är färdigt ska sökanden kalla till slutbesiktning 
för att ärendet därefter ska kunna avslutas.
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Vanligtvis ansöker en entreprenör om schakttillstånd och 
godkännande av tillhörande trafikanordningsplan vid ett och 
samma tillfälle var vid dessa handläggs och godkänns som ett 
ärende. Då föreslås avgiften för godkänd trafikanordningsplan ingå 
i avgiften för schakttillstånd. Ibland kan det dock behövas 
trafikanordningsplaner utan att arbetena innebär en schakt i 
kommunens mark eller vägområde. Det kan till exempel handla om 
skrymmande lastning eller lossning eller tillfälliga evenemang. 
Även för handläggning av trafikanordningsplan föreslås en avgift 
samt en avgift för efterkontroll i de fall det visar sig behövas.
För de fall entreprenören inte anpassar sig till de krav kommunen 
ställer på avspärrning, skyltning etc föreslås en vitesklausul med 
möjlighet till vite med upp till 5000 kr. Förvaltningen har jämfört 
nivåerna på grannkommunernas avgifter och föreslår avgiftsnivåer 
som ligger i paritet med avgifterna i dessa kommuner.
Förslag till taxa för schakttillstånd

Grundavgift
avgiften inkluderar högst en veckas arbete 3 000 kr

(ink moms 3750 kr)
Avgift för efterföljande veckor
Avgiften utgår för varje påbörjad vecka. 600 kronor (ink 

moms 750 kr)
Taxa för trafikanordningsplan (För de fall då 
trafikanordningsplanen inte är kopplad till ett schaktningstillstånd)
Trafikanordningsplan avgift: 1500 kronor (ink 

moms 1875) kr
Trafikanordningsplan efterkontroll: 800 kronor (ink 

moms 1000kr)
Trafikanordningsplan vite: Upp till 5000 kronor
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Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag om avgifter för schaktningstillstånd och 
trafikanordningsplaner.

2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avgifterna för schaktningstillstånd och 
trafikanordningsplaner träder i kraft månadsskiftet efter beslut i 
kommunfullmäktige.

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag om avgifter för schaktningstillstånd och 
trafikanordningsplaner.

2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avgifterna för schaktningstillstånd och 
trafikanordningsplaner träder i kraft månadsskiftet efter beslut i 
kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsnämndens beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag om avgifter för schaktningstillstånd och 
trafikanordningsplaner.

2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avgifterna för schaktningstillstånd och 
trafikanordningsplaner träder i kraft månadsskiftet efter beslut i 
kommunfullmäktige.

__________
Expedieras: Akt
För kännedom: KS/KF
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Dnr KS 2016/302

§ 281 Avgifter för SoL- och LSS-insatser/ändring av 
avgiftskonstruktion för serviceinsatser och 
måltidsavgift vid korttidsvistelse

Sammanfattning
Socialnämnden har i beslut 2016-06-14, § 102, föreslagit att 
kommunförmäktige beslutar om vissa förändringar i 
avgiftskonstruktionen för serviceinsatser och för måltidsavgift vid 
korttidsvistelse. Förändringarna föreslås gälla från 2017-01-01.
Förändringar i avgiftskonstruktion för serviceinsatser
Enligt nu gällande avgiftsregler är personer med psykiska 
funktionsnedsättningar och personer inom LSS-personkrets 1 och 2 
avgiftsbefriade från serviceinsatser (hemtjänstinsatser).
I socialnämndens förslag framhålls att det inte finns några 
objektiva grunder för att undanta ovan nämnda personer från 
avgifter utan de bör omfattas av avgiftsskyldighet på samma villkor 
som övriga grupper som redan idag betalar avgift för utförda 
serviceinsatser.
De personer som blir avgiftsskyldiga med den föreslagna 
avgiftskonstruktionen har möjlighet att ansöka om 
handikappersättning för dessa merkostnader hos Försäkringskassan. 
Bedömningen är att de flesta personer som berörs kommer att få 
sina merkostnader ersatta inom ramen för handikappersättning.
Handikapprådet har informerats om förslaget till förändring och 
inte lämnat några synpunkter.
Förändringar i måltidsavgift vid korttidsvistelse
Enligt nu gällande avgiftsregler fördelas måltidsavgiften vid LSS-
insatsen korttidsvistelse upp på respektive måltid: frukost, lunch 
och middag. Socialnämnden föreslår att avgiften förenklas och 
fördelas på hel- respektive halvdag. Förändringen gör det enklare 
för den enskilde att se hur avgiften har beräknats samt minskar 
socialförvaltningens administration.
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Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot 
socialnämndens förslag och föreslår därför att förändringarna införs 
från 2017-01-01.

Underlag för beslut
Socialnämndens beslut 2016-06-14, § 102
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27 – Ändring i 
avgiftskonstruktion för serviceinsatser och måltidsavgift vid 
korttidsvistelese

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreslagna förändringar i avgiftstaxan införs.
2. De nya avgifterna i avgiftstaxan gäller från 2017-01-01.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagna förändringar i avgiftstaxan införs.
2. De nya avgifterna i avgiftstaxan gäller från 2017-01-01.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Socialnämnden



















Kommunala handikapprådet (KHR)

2016-05-12

Kristin Bergström

MINNESANTECKNINGAR 
Plats och tid: KS-salen Utö i kommunhuset, Rudsjöterrassen 2, Handen
den 12 maj 2016, kl 17.00–18.00
_________________________________________________________________________

Närvarande: 
Petri Salonen, ordförande
Kristin Bergström, sekreterare
Sara Sixten
Hans Andersson
Gustav Jönsson
Elisabeth Sandberg
Hans Rosén
Mary Vel
Ove Andersson
Madeleine Palmgren, vice ordförande
Anne-Lie Telning
Ragnar Hultgren
Ahmed Nassir Ali
Johan Svensk
Inger Ottoson
Carina Berglund
Tawfik Malas
Claus Trolle
Linda W Fällgren

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade ledamöter välkomna och informerade att dagens möte kommer att 
förkortas på grund av planerat strömavbrott kl 18.00. På grund av detta kommer några 
punkter utgå och några kommer att redovisas skriftligt i samband med att 
minnesteckningarna skickas ut. Ordförande beklagar detta.

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes. 

3. Naturskyddsföreningen
Katrin Jones Hammarlund från Naturskyddsföreningen i Stockholms län informerade om 
ett projekt med namnet ”Naturen på lika villkor”. Se bifogad presentation. Projektet syftar 
till att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta sig ut i naturen på lika villkor 
som andra eftersom ett ökat naturnyttjande hos personer med funktionsnedsättningar kan 
leda till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Katrin informerade om olika hinder som kan 
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finnas för att personer med funktionsnedsättning ska ta sig ut i naturen. Det kan vara 
fysiska hinder, mentala hinder som depression, hjärntrötthet och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, brist på information om anpassade naturområden och hur man tar 
sig dit men även samhällshinder i form av brist på ledsagning och kunskap hos 
assistansbolagen. 

Haninge kommun har erbjudits möjligheten att delta i projektet och tackat ja. Genom 
inventering av utvalda naturområden kommer information om tillgängligheten att kunna 
erbjudas via foldrar och via information på nätet i slutet av 2016. Inventeringen kommer 
att ge en kunskap kring var i kommunen anpassade naturområden finns och var de 
behövs. Projektet är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen Stockholms län, 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län, Epilepsiföreningen Stockholm, 
Afasiföreningen Stockholms län, Skogstur, Länsstyrelsen Stockholms län och länets 
kommuner.

Kristin Bergström informerar om att det är Kultur-och Fritidsförvaltningen som är 
huvudman i projektet i Haninge kommun och projektet finansieras av Kultur-och 
fritidsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen. Projektets arbetsgrupp består av 
Ann-Britt Öhrstig, Kultur- och Fritidsförvaltningen, Kristin Bergström, 
Äldreförvaltningen och Malin Löfgren, Kommunstyrelseförvaltningen. Kristin uppmanar 
representanter från organisationerna att anmäla intresse för att delta i projektet. 
Intresseanmälan kan skickas till kristin.bergstrom@haninge.se eller till ann-britt-
ohrstig@haninge.se 

4. Fredrik yrkesskola
Eva Lagerström var byggprojektledare för Fredrik yrkesskola. Hon berättade om 
projektets gång och hur de har jobbat med tillgänglighetsfrågan. Se bifogad presentation. 
Projektet startade 2007/2008 med en utredning som ledde till att arbetet påbörjades 2009. 

Det första förslaget som togs fram var för omfattande för den lagda budgeten vilket ledde 
till att projektet har dragit ur på tiden. I det nya förslaget fick några gymnasieprogram 
plockas bort och särskolan fick flytta till Riksäpplet. Det anordnades en arkitekttävling 
och PEAB vann upphandlingen. Skolan började byggas 2014 och man har bland annat 
ställt krav på ett utlåtande från en certifierad tillgänglighetssakkunnig som bifogats till 
bygglovet. Det har tagits hänsyn till tillgängligheten under alla faser i byggprocessens 
gång. Huset har två hissar varav en större och en mindre. En tillgänglighetskonsult 
kommer att lämna sitt slututlåtande när skolan är färdig. Man har jobbat mycket med 
kontraster och färger och framförallt rött, grått, svart och trä. Eva konstaterar att man har 
arbetat mycket med tillgänglighetsfrågan i projektet men dock inte mer än i något annat 
projekt eftersom dessa regler gäller vid all nybyggnation. Skolan kommer att invigas i 
september 2016. 

5. Beslut av jurymedlemmar 

mailto:kristin.bergstrom@haninge.se
mailto:ann-britt-ohrstig@haninge.se
mailto:ann-britt-ohrstig@haninge.se
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Ordföranden informerade att vi i dagsläget inte har någon representant från 
Utbildningsförvaltningen. Ordförande och vice ordförande fick i uppdrag att utse en 
representant. Arbetsutskottets förslag på jurymedlemmar är följande:

- Ordförande KHR – Petri Salonen
- Vice Ordförande KHR – Madeleine Palmgren
- Kultur- och fritidsförvaltningen – Ann-Britt Öhrstig
- Stadsbyggnadsförvaltningen – Andreas Paulson
- Kommunstyrelseförvaltningen – Kristin Bergström

Arbetsutskottets förslag på rådsmedlemmar godkändes. 

6. Information från förvaltningarna

a. Socialförvaltningen
Linda W Fällgren informerade om att korttidstillsynen byter utförare till 
Utbildningsförvaltningen i mitten av augusti. Det har även skett en förändring 
i fördelningen mellan Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen då 
Socialförvaltningen nu har hand om alla personer upp till 64 år och 
Äldreförvaltningen har hand om alla personer över 65 år. Det är nytt för 
Socialförvaltningen att ansvara för hemtjänst för personer under 65 år och 
LSS-avdelningen byter därför namn till Avdelningen för funktionsnedsättning. 
Äldreförvaltningen har även tagit över all handläggning av färdtjänst och 
riksfärdtjänst. 

Socialförvaltningen ska se över avgifter för alla som har hemtjänst enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). Personer med psykisk funktionsnedsättning och vissa 
personer som har insatser via Lag om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade (LSS) betalar inte för sin hemtjänst idag men detta ska 
alltså ses över. För individen innebär detta inte någon förändring eftersom 
likabehandlingsprincipen gäller och dessa personer får därför 
handikappersättning. 

Socialförvaltningen har nyligen gjort en brukarundersökning med ett gott 
resultat. Brukarna är överlag nöjda men det råder en osäkerhet kring hur man 
lämnar synpunkter och klagomål. Socialförvaltningen anser att detta är viktigt 
och ska prioritera utvecklingen av det området. 

Informationen togs emot och de lämnade inga synpunkter.

b. Stadsbyggnadsförvaltningen
Ahmed Nassir Ali informerade om att det pågår rekrytering till 
Stadsbyggnadsförvaltningen. Bland annat en planchef och en bygglovschef. 
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c. Utbildningsförvaltningen
Carina Berglund informerade om närvaroteamet som består av två pedagoger 
och två psykologer som jobbar med att elever ska återgå till skolan. Projektet 
är ett samarbete med Socialförvaltningen och det handlar om elever som har 
skolplikt. Projektet har pågått i ca två år. 

d. Tornberget
Tawfik Malas informerade att Tornberget fortsätter arbeta med 
tillgänglighetsfrågorna som tidigare. 
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7. Övriga frågor
Ordförande informerade att inledningen av nästa råd, den 8 september, hålls 
gemensamt med Kommunala pensionärsrådet (KPR). Under den gemensamma 
timman ska bland annat SL hålla föredrag. Både mötet i september och november 
startar kl 16.00.

     Ordföranden önskar en glad sommar!

............................................................
Petri Salonen
Ordförande, KHR
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Dnr KS 2016/284

§ 282 Redovisning av lokalt partistöd för år 2015

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, § 81, att anta regler för 
kommunalt partistöd i Haninge kommun. Bakgrunden var en ny 
bestämmelse i 2 kap 11 § kommunallagen, vilken säger att 
fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 9 § första stycket. Enligt sistnämnda 
paragraf är syftet med partistödet att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin.
Enligt de nya reglerna måste de partier som får stöd redovisa att 
stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske per 
kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året 
efter det att stödet lämnats. Den närmare utformningen av 
redovisningen är inte lagreglerad men av propositionen (2013/14:5 
s 78-79) framgår följande:
- Den ska vara utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande 
bild av hur partiet har använt stödet. Det räcker inte med bara ett 
uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin.
- Den bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som 
har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats 
från tidigare år. Detta gäller dock ej partistöd som sparats från tid 
före innevarande mandatperiod.
- Den bör visa i vilken mån överföringar har gjorts till delar av 
partiorganisationen utanför Haninge och vilka motprestationer som 
i så fall har erhållits.
De nya bestämmelserna i kommunallagen syftar inte till att 
kommunen ska göra en kvalitetsgranskning av inkomna 
redovisningar. Det är i stället respektive parti som självt utser en 
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport 
med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. Genom att partiernas redovisningar av 
partistöd inkommer till kommunen blir de allmänna handlingar och 
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därmed blir det transparent för medborgare och andra hur 
respektive parti har använt sitt partistöd.
Fullmäktige måste årligen fatta särskilt beslut om utbetalning av 
partistödet. Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas 
till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en 
granskningsrapport.
Samtliga partier i fullmäktige har senast den 30 juni 2016 lämnat in 
en redovisning av partistöd samt en granskningsrapport avseende år 
2015.

Förvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av att samtliga partier senast den 30 juni 2016 har 
lämnat in en redovisning av partistöd samt en granskningsrapport 
avseende år 2015, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att dessa 
redovisningar läggs till handlingarna samt att partistöd för år 2017 
ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i 
fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av 
kommunallagen samt tillhörande lokala regler om partistöd i 
Haninge kommun.

Underlag för beslut
- Regler för kommunalt partistöd i Haninge kommun, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-03-21, § 81
- Redovisning av partistöd 2015, Socialdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2015, Moderaterna
- Redovisning av partistöd 2015, Sverigedemokraterna
- Redovisning av partistöd 2015, Miljöpartiet
- Redovisning av partistöd 2015, Liberalerna
- Redovisning av partistöd 2015, Vänsterpartiet
- Redovisning av partistöd 2015, Centerpartiet
- Redovisning av partistöd 2015, Kristdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2015, Rättvisepartiet Socialisterna
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Partiernas redovisningar av partistöd läggs till handlingarna.
2. Partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är 

representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som 
framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala regler om 
partistöd i Haninge kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Partiernas redovisningar av partistöd läggs till handlingarna.
2. Partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är 

representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som 
framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala regler om 
partistöd i Haninge kommun.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Partierna i kommunfullmäktige (genom den 
kontakperson som angetts i respektive partis redovisning)



Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställt datum Gäller från datum

Regler Regler för kommunalt partistöd i Haninge kommun 2016-03-21 2016-01-01

Beslutade av Ansvarig avdelning Reviderat

Kommunfullmäktige Kansliet

Dokumentinformation Diarienr Version
Nya regler m a a av lagändring: 
SFS 2013:1053 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

KS 2016/80 1.0

Postadress Besöksadress Telefon E-post
136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 haningekommun@haninge.se

Regler för kommunalt partistöd 
i Haninge kommun



2

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd. I Haninge kommun ska därutöver följande gälla.

§ 1 Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Haninge kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 § andra stycket kommunallagen.

§ 2 Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av 
- ett grundstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp per mandat och år. 

Stödet beräknas på det prisbasbelopp som gäller under utbetalningsåret.

§ 3 Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Om representationen upphör under året utgår partistöd kalenderåret ut.

§ 4 Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen före juni månads utgång lämna en skriftlig 
redovisning till kommunstyrelsen som visar att partistödet under föregående år har 
använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Respektive parti utser självt sin 
granskare.

§ 5 Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott senast under februari månad efter beslut av 
fullmäktige.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 
inget stöd för nästkommande år.
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Dnr KS 2016/377

§ 283 Uppdrag att ta fram en omsorgsmodell som 
ger föräldrar möjlighet att vara hemma med 
sina barn upp till tre års ålder

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2016-2017 gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en omsorgsmodell som ger 
föräldrar möjlighet att vara hemma med sina barn upp till tre års 
ålder (sid 21).

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har tidigare utrett frågan om 
eventuella alternativ som ger föräldrar möjlighet att vara hemma 
med sina barn upp till tre års ålder. Detta gjordes i samband med att 
kommunfullmäktige 2015-12-07, § 248, beslutade att avveckla 
vårdnadsbidraget fr o m den 1 februari 2016. Förvaltningen 
konstaterade då att riksdagen den 18 november 2015 beslutade att 
upphäva lagen om kommunalt vårdnadsbidrag och att beslutet 
innebär en återgång till den situation som rådde innan införandet av 
lagen, d v s att den utvidgning av den kommunala kompetensen 
som lagen om kommunalt vårdnadsbidrag innebar tas bort. 
Kommunen kan därmed inte längre välja om den ska erbjuda sina 
invånare möjligheten till kommunalt vårdnadsbidrag eller inte.
Förvaltningen hänvisade i sin utredning till rättspraxis från tiden 
före införandet av lagen om kommunalt vårdnadsbidrag. I två 
kammarrättsavgöranden som avser vårdnadsersättning, i Nacka 
kommun (mål nr 2496-06) respektive Sollentuna kommun (mål nr 
4491-06), konstaterade kammarrätten att kommunen inte hade 
befogenhet att införa kommunal vårdnadsersättning, eftersom 
denna omsorgsmodell skulle strida dels mot det kommunalrättsliga 
förbudet att gynna enskild om inte författningsstöd finns, dels mot 
föräldrarnas vårdnads- och underhållsansvar enligt föräldrabalken. 
För att få införa vårdnadsersättning krävdes enligt dessa 
avgöranden uttryckligt lagstöd, antingen att befogenheterna vidgas 
genom ändring i kommunallagen eller genom särskild lagstiftning.
Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag utgjorde just ett sådant 
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uttryckligt lagstöd som saknades vid tiden för kammarrättens 
avgöranden. Innebörden av riksdagbeslutet att upphäva denna lag 
är, i enlighet med det som anförts ovan, att det på nytt blivit 
olagligt för en kommun att erbjuda sina invånare möjlighet till 
vårdnadsbidrag.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning var i ovan nämnda 
ärende att det inte finns utrymme för att införa någon variant av 
vårdnadsersättning i kommunen. Stöd för denna bedömning fick 
förvaltningen vid kontakt med förbundsjurist hos Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL).
Förvaltningen gör samma bedömning i det nu aktuella ärendet, d v 
s att kommunen inte kan införa en alternativ omsorgsmodell i 
enlighet med uppdraget. Detta i och med att lagen om kommunalt 
vårdnadsbidrag är upphävd och ingen ny kompetensutvidgande lag 
har tillkommit. Vid en omvärldsbevakning har förvaltningen inte 
fått kännedom om någon kommun där en alternativ omsorgsmodell 
har införts. Som exempel har detta inte heller skett i Markaryd, där 
den politiska ledningen tidigare haft en uttalad sådan ambition. Vid 
underhandskontakt med den kommunen har det framkommit att de 
har dragit samma slutsats beträffande lagligheten som 
kommunstyrelseförvaltningen redovisat ovan.
I beredningen av ärendet har förnyad kontakt tagits med SKL och 
förvaltningen har på nytt fått stöd för ovan redogjorda bedömning. 
De vidtalade förbundsjuristerna kände heller inte till någon 
kommun i Sverige där en alternativ omsorgsmodell har införts.
Med anledning av ovanstående föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att uppdraget avslutas. Förvaltningen 
konstaterar att den enda modell som ger föräldrar möjlighet att vara 
hemma med sina barn upp till tre års ålder är den statliga 
föräldraförsäkringen. Föräldrar har inom de ramar som gäller för 
den försäkringen möjlighet att fördela föräldrapenningen över tid.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdraget avslutas.
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Överläggningar i kommunfullmäktige
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Uppdraget avslutas.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/109

§ 284 Förteckning över motioner som inte har 
slutbehandlats

Sammanfattning
Enligt 33 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner som 
inte har slutbehandlats redovisas två gånger årligen. Redovisningen 
ska ske på fullmäktiges sammanträde i april/maj och oktober.
Enligt 5 kap 33 § kommunallagen bör en motion beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes.
För närvarande finns 30 motioner som inte har slutbehandlats.
Fem av dessa motioner förväntas behandlas av kommunstyrelsen 
2016-09-26 och av kommunfullmäktige 2016-10-10.

Underlag för beslut
- Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats, 2016-09-
02

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs 

till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs 

till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt



2016-09-02
Dnr KS 2016/109 

Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats
Dnr Inkommen Anmäld i KF Aktuell status

KS 2015/122

Motion om att fira 2016 som 
ett frihetsår för yttrande- och 
tryckfrihet

Tobias Hammarberg (FP) 
och Pia Lublin (FP)

2015-04-10 2015-04-13 Remissvar har inkommit 
från KOFN och MR-
beredningen. Bereds 
inom 
kommunstyrelseförvaltni
ngen. 

KS 2015/220

Motion om att införa LOV-
tjänster på hemsänd mat

Marie Litholm (KD) och 
Suzanne Enman (KD)

2015-05-07 2015-05-11 Remissvar har inkommit 
från ÄN. Bereds inom 
kommunstyrelseförvaltni
ngen. 

KS 2015/409

Motion om byggande av 
ungdomsbostäder på 
fastigheten Söderbymalm 
3:466 i Handen

Joachim Krylborn (KD)

2015-09-01 2015-09-07 Bereds inom 
kommunstyrelseförvaltni
ngen.

KS 2015/413 

Motion om spelmissbruk

Henrik Svensson (SD)

2015-09-04 2015-09-07 Remissvar har inkommit 
från SN. Bereds inom 
kommunstyrelseförvaltni
ngen.  

KS 2015/445

Motion om att låta skolköken 
laga god och näringsriktig mat 
till äldre

Marie Litholm (KD) och 
Suzanne Enman (KD)

2015-09-23 2015-10-12 Remissvar har inkommit 
från GFN, GVN och 
ÄN. Bereds inom 
kommunstyrelseförvaltni
ngen.

KS 2015/484

Motion om anhörigstöd

Henrik Svensson (SD)

2015-10-14 2015-11-09 Förväntas behandlas av 
kommunstyrelsen 2016-
09-26 
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Dnr Inkommen Anmäld i KF Aktuell status

KS 2015/567

Motion om revidering av 
policy för sociala företag

Marie Litholm (KD)

2015-11-25 2015-12-07 Remissvar har inkommit 
från SN, ÄN och 
Samordningsförbundet 
Östra Södertörn. 
Bereds inom 
kommunstyrelseförvaltni
ngen. 

KS 2015/587

Motion om strategi för att 
bemöta våldsbejakande 
extremism

Tobias Hammarberg (L), 
Martina Mossberg (M) och 
Marie Litholm (KD)

2015-12-04 2015-12-07 Remissvar inkommit 
från GVN, KOFN och 
SN.

Bereds inom 
kommunstyrelseförvaltni
ngen. 
 

KS 2015/593

Motion om utträde ur 
Mälardalsrådet

Martina Mossberg (M)

2015-12-04 2015-12-07 Bereds inom 
kommunstyrelseförvaltni
ngen.

KS 2015/594

Motion om träffpunkt på 
Muskö

Sedat Dogru (M)

2015-12-04 2015-12-07 Förväntas behandlas av 
kommunstyrelsen 2016-
09-26  

KS 2016/88

Motion om att införa 
äldreboendegaranti

Marie Litholm (KD) och 
Suzanne Enman (KD)

2016-02-10 2016-02-15 Remissvar inkommit 
från ÄN. Bereds inom 
kommunstyrelseförvaltni
ngen.  

KS 2016/98

Motion om sexuella 
trakasserier i skolan

Tobias Hammarberg (L) och 
Pia Lublin (L)

2016-02-12 2016-02-15 Remissvar inkommit 
från GFN och GVN.  
Bereds på 
kommunstyrelseförvaltni
ngen. 

KS 2016/99

Motion om ett minnesträd för 
Pela och Fadime

Tobias Hammarberg (L) och 
Pia Lublin (L)

2016-02-12 2016-02-15 Förväntas behandlas av 
kommunstyrelsen 2016-
09-26 
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Dnr Inkommen Anmäld i KF Aktuell status

KS 2016/103

Motion om fler familjehem

Alexandra Anstrell (M)

2016-02-12 2016-02-15 Förväntas behandlas av 
kommunstyrelsen 2016-
09-26.

KS 2016/150

Motion om förbud mot vilda 
djur på cirkusar i Haninge 
kommun

Samuel Skånberg (V)

2016-03-18 2016-03-21 Bereds inom
kommunstyrelseförvaltni
ngen 

KS 2016/151

Motion om 
kollektivavtalsliknande villkor 
i upphandling

Samuel Skånberg (V)

2016-03-18 2016-03-21 Remiss till SUN. 

KS 2016/152

Motion om att förbättra 
folkhälsan i Haninge kommun

Marie Litholm (KD)

2016-03-18 2016-03-21 Bereds inom 
kommunstyrelseförvaltni
ngen. 

KS 2016/153

Motion om trygga villkor för 
ensamkommande barn

Tobias Hammarberg (L)

2016-03-18 2016-03-21 Förväntas behandlas av 
kommunstyrelsen 2016-
09-26.

KS 2016/200

Från bidragstagare till 
bidragande

Tobias Hammarberg (L)

2016-04-15 2016-04-18 Remiss till SN

KS 2016/201

Fler lärlingar på Fredrika 
Bremerskolan är bra för 
både individen och 
kommunen

Tobias Hammarberg (L) 
och Pia Lublin (L)

2016-04-15 2016-04-18 Remiss till GVN
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Dnr Inkommen Anmäld i KF Aktuell status

KS 2016/202

Teknikcollege på Fredrika 
Bremerskolan

Tobias Hammarberg (L) 
och Pia Lublin (L)

2016-04-15 2016-04-18 Remiss till GVN

KS 2016/209

Utred förutsättningarna för 
att möjliggöra bostäder vid 
fastigheten Söderbymalm 
3:241

Marie Litholm (KD)

2016-04-18 2016-05-16 Bereds inom 
kommunstyrelseförvaltni
ngen. 

KS 2016/218
 
Upprätta ett 
återvändarcenter i Haninge

Christian Lindefjärd (SD)

2016-04-18 2016-05-16 Remiss till SN

KS 2016/229

Haninge stadskärna 2.0 
Omplacera Handens 
pendeltågsstation och låt 
staden möta vattnet

Marie Litholm (KD)

2016-05-03 2016-05-16 Bereds inom 
kommunstyrelseförvaltni
ngen.

KS 2016/247

Airdome till Rudan

Pia Lublin (L)

2016-05-06 2016-05-16 Remiss till KOFN

KS 2016/248

Stöd föreningslivets 
engagemang för integration 
genom föreningslotsar

Pia Lublin (L)

2016-05-06 2016-05-16 Remiss till SN och 
KOFN

KS 2016/260

Öppna ett aktivitetshus för 
äldre och ungdomar på 
Muskö

2016-05-13 2016-05-16 Remiss till ÄN och 
KOFN
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Dnr Inkommen Anmäld i KF Aktuell status

Kennerth Valtersson (SD)

KS 2016/261

Införa förberedelseskola på 
prov i kommunen

Christian Lindefjärd (SD)

2016-05-13 2016-05-16 Remiss till GFN

KS 2016/378

Cirkulationsplats till 
utfarten 
Parkvägen/Tungelstavägen

Tobias Hammarberg (L)

2016-08-26 Anmäls 2016-
09-12

KS 2016/379
Demokratisäkra 
föreningsstödet i Haninge

Tobias Hammarberg (L)

2016-08-26 Anmäls 2016-
09-12
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Dnr KS 2016/110

§ 285 Förteckning över medborgarförslag som inte 
har slutbehandlats

Sammanfattning
Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska 
medborgarförslag som inte har slutbehandlats redovisas två gånger 
årligen. Redovisningen ska ske på fullmäktiges sammanträde i 
april/maj och oktober.
Enligt 6 kap 27a § kommunallagen bör ett medborgarförslag 
handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att 
förslaget väcktes i fullmäktige.
För närvarande finns 55 medborgarförslag som inte har 
slutbehandlats.

Underlag för beslut
- Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats, 
2016-09-02

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förteckningen över medborgarförslag som inte har 

slutbehandlats läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förteckningen över medborgarförslag som inte har 

slutbehandlats läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt



2016-09-02
Dnr KS 2016/110

Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats
Dnr och rubrik Inkom Anmält i KF Aktuell status

KS 2015/201

Medborgarförslag om att tillåta 
boende i Norrby att söka 
bygglov

2015-04-29 2015-05-11 Överlämnat till SBN för 
beslut.

KS 2015/236

Medborgarförslag om att 
förbättra Torfastledens nya 
gång- och cykelbana

2015-05-12 2015-06-08 Överlämnat till SBN för 
beslut

KS 2015/467

Starta och driv en träffpunkt på 
Muskö

2015-10-02 2015-10-12 Överlämnat till ÄN för 
beslut.

KS 2015/595

Bygg mer i Haninge

2015-12-07 2016-02-15 Förväntas behandlas av 
kommunstyrelsen 2016-09-
26

KS 2015/597

Fler lokaler för företag i 
Haninge

2015-12-07 2016-02-15 Förväntas behandlas av 
kommunstyrelsen 2016-09-
26

KS 2015/608

Flexiblare studier på komvux

2015-12-09 2016-02-15 Överlämnat till GVN för 
beslut. 

KS 2016/23

Infrastrukturen i Vega

2016-01-06 2016-02-15 Överlämnat till SBN för 
beslut. 

KS 2016/32

Göra allvar av talet om att 
förbättra snöröjningen

2016-01-13 2016-02-15 Överlämnat till SBN för 
beslut. 

KS 2016/44

Utöka trafiken för buss 810

2016-01-20 2016-02-15 Förväntas behandlas av 
kommunstyrelsen 2016-09-
26

KS 2016/54

Bygg en ny simhall med 50 m 

2016-01-27 2016-02-15 Överlämnat till KOFN för 
beslut. 
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bassäng

KS 2016/56

Bygg ett eller flera 
ålderdomshem snarast

2016-01-28 2016-02-15 Överlämnat till ÄN för 
beslut. 

KS 2016/57

Diskutera ekonomiska villkor 
för att SPF ska kunna fortsätta 
sin matlagningskurs i 
Brandbergens skolkök

2016-01-31 2016-02-15 Överlämnat till GFN för 
beslut. 

KS 2016/83

Rusta upp vägen till 
Tornbergets naturvårdsområde

2016-02-08 2016-02-15 Överlämnat till KOFN för 
beslut. 

KS 2016/84 

En inhägnad hundrastplats i 
Tungelsta

2016-02-08 2016-02-15 Överlämnat till SBN för 
beslut. 

KS 2016/95

Stort behov av förbättringar av 
elljusspåret i Vendelsö

2016-02-10 2016-02-15 Överlämnat till KOFN för 
beslut. 

KS 2016/107

Lägg det tillfälliga 
flyktingboendet i kommunens 
tomma stora röda hus, 
Rudandan, vid nedre Rudan

2016-02-15 2016-03-21 Överlämnat till KS för 
beslut. 

KS 2016/113

Insatser för trivsel och trygghet 
i Norrby i samarbete med de 
boende

2016-02-22 2016-03-21 Överlämnat till SBN för 
beslut. 

KS 2016/127

Laga halalkött separat stället 
för vegetarisk mat till våra 
barn

2016-02-28 2016-03-21 Överlämnat till GFN för 
beslut. 

KS 2016/130

Datorer som ett naturligt 
verktyg i lärandet inom 
kommunens skolor

2016-03-01 2016-03-21 Överlämnat till GFN för 
beslut. 

KS 2016/137

Bygg en hundrastgård i 

2016-03-07 2016-03-21 Överlämnat till SBN för 
beslut. 



Dnr och rubrik Inkom Anmält i KF Aktuell status

Västerhaninge på Ribbysidan

KS 2016/138

Ny standard vid nyanläggning 
och ombyggnad av gångvägar

2016-03-08 2016-03-21 Överlämnat till SBN för 
beslut. 

KS 2016/143

Kvarnbäcksskolans 
fotbollsplan får konstgräs med 
nya mål och sittbänkar vid 
sidan av planen

2016-03-10 2016-03-21 Överlämnat till KOFN för 
beslut. 

KS 2016/171

Sätt upp en bra gatubelysning 
vid cykelparkeringen väster 
om Västerhaninge 
pendeltågsstation och öka 
tillsynen och renhållningen där

2016-03-23 2016-04-18 Överlämnat till SBN för 
beslut

KS 216/172 

Montera tydliga skyltar om 
vad som gäller vid 
tomgångskörning vid förskola 
och skola

2016-03-31 2016-04-18 Överlämnat till SBN för 
beslut

KS 2016/176

Anordna en fotoutställning om 
Handen/Haninge

2016-04-06 2016-04-18 Överlämnat till KOFN för 
beslut. Förväntas behandlas 
2016-09-21

KS 2016/186

Inför parkeringsförbud på 
Vendelsö gårdsväg

2016-04-08 2016-04-18 Överlämnat till SBN för 
beslut

KS 2016/194

Gör skogsområdet Söderby 
Huvudgård 2:1 till 
naturreservat

2016-04-12 2016-04-18 Överlämnat till KS för 
beslut

KS 2016/205

Övergångsställe vid 
busshållplatsen Vädersjövägen 
i Tungelsta

2016-04-15 2016-05-16 Överlämnat till SBN för 
beslut

KS 2016/206 2016-04-15 2016-05-16 Överlämnat till SBN för 
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Ändra hastigheten på 
Södertäljevägen i Tungelsta

beslut

KS 2016/212

En papperskorg vid 
busshållsplatsen Skäggsmo på 
Dalarövägen

2016-04-19 2016-05-16 Överlämnat till SBN för 
beslut

KS 2106/213

En cirkulationsplats i 
korsningen Nordenskiölds väg 
– gamla Nynäsvägen

2016-04-19 2016-05-16 Överlämnat till SBN för 
beslut

KS 2016/231

Avlägsna grillplatsen på 
Stationsvägen, nedanför HSB 
Lärkträdet

2016-05-02 2016-05-16 Överlämnat till SBN för 
beslut

KS 2016/252 

Ta över Berga 
Naturbruksgymnasium

2016-05-09 2016-05-16 Överlämnat till KS för 
beslut

KS 2016/256

Namnskyltar på planterade 
träden i Eskilsparken

2016-05-10 2016-05-16 Överlämnat till SBN för 
beslut

KS 2016/273

Ge ungdomar mellan 15-18 år 
10 dagars jobbgaranti

2016-05-18 2016-06-13 Överlämnat till SN för 
beslut

KS 2016/274 

Gångbro över Nynäsvägen 
150, golfhallen

2016-05-21 2016-06-13 Överlämnat till SBN för 
beslut

KS 2016/277

Ta bort parkbänkarna som står 
utställda i skogspartier mellan 
Brandbergen och 
Vendelsömalm

2016-05-21 2016-06-13 Överlämnat till SBN för 
beslut



Dnr och rubrik Inkom Anmält i KF Aktuell status

KS 2016/282

Bygg trafikljus vid 
infarten/utfarten till Vega

2016-05-24 2016-06-13 Överlämnat till SBN för 
beslut

KS 2016/299

Vegetarisk dag som standard 
för ledamöter och 
kommunanställda

2016-06-15 2016-09-12

KS 2016/306

Klipp ner växtligheten och ta 
bort stenen på Krigslidavägen i 
Tungelsta

2016-06-20 2016-09-12

KS 2016/307

Ekonomiska hjälpmedel och 
kommunens mobila scen till 
skolavslutningen nästa sommar

2016-06-20 2016-09-12

KS 2016/311

Upprustning av konstverken på 
Runstensskolans skolgård

2016-06-25 2016-09-12

KS 2016/332

Återställ returstationen och 
flytta handikapparkeringarna 
till gatan

2016-07-08 2016-09-12

KS 2016/335

Fler laddplatser till elfordon

2016-07-11 2016-09-12

KS 2016/339 

Utegym i Tungelsta

2016-07-13 2016-09-12

KS 2016/340

Nybyggnad av utegym i 
Lillgården i Tungelsta

2016-07-13 2016-09-12

KS 2016/341, 

Bygg ett nytt badhus i 
Tungelsta

2016-07-13 2016-09-12

KS 2016/342 

Utegym och fler hinder/bänkar 
längs elljusspåret i 
Lillgården/Tungelsta

2016-07-13 2016-09-12



Dnr och rubrik Inkom Anmält i KF Aktuell status

KS 2016/343

Parkeringsmöjligheter och 
fordonshinder vid skateparken 
i Tungelsta

2016-07-13 2016-09-12

KS 2016/344

Belyst strandpromenad utefter 
Övre Rudan

2016-07-14 2016-09-12

KS 2016/346

Farthinder Vendelsö

2016-07-18 2016-09-12

KS 2016/347 

Utegym i Vega

2016-07-19 2016-09-12

KS 2016/363

Skateboardpark i Hanveden, 
Västerhaninge

2016-07-26 2016-09-12

KS 2016/366

Åtgärder mopeder och 
borttagning av grillplats, Sågen

2016-08-11 2016-09-12

KS 2016/367

Begränsning och framöver 
förbud mot fyrverkerier på 
nyårsafton

2016-08-15 2016-09-12
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Dnr KS 2015/594

§ 286 Motion från Sedat Dogru (M) om träffpunkt på 
Muskö

Sammanfattning
Sedat Dogru (M) har 2015-12-04 inlämnat en motion till 
kommunfullmäktige om behov av en träffpunkt på Muskö. 
Motionären föreslår i sin motion att kommunfullmäktige beslutar:
Idrottshallen på Muskö iordningsställs så att den kan nyttjas som en 
träffpunkt minst en gång i veckan.
Kommunstyrelsen utreder behov och möjligheter till en permanent 
samlingslokal på Muskö.
Motionen har skickats till äldrenämnden på remiss. Nämnden har i 
sitt svar ställt sig bakom förslaget att kommunstyrelsen ska utreda 
behov och möjligheter till en permanent samlingslokal på Muskö.
Äldrenämnden bedömer dock att lösningen med användande av 
idrottshallen som mindre funktionell eftersom den måste möbleras 
vid varje tillfälle den ska användas. Äldrenämnden förordar istället 
en lösning med en föreningsdriven träffpunkt och att frågan om 
temporär lösning hanteras inom äldrenämnden.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än 
äldrenämnden. Det pågår redan ett arbete med att hitta en lösning 
av lokalfrågan för en träffpunkt på Muskö, både på kort och lång 
sikt. Äldreförvaltningen har haft ett avtal med Sjökrogen men det 
var höga kostnader och verksamheten fungerade inte bra. 
Beträffande den kortsiktiga lösningen vill inte 
kommunstyrelseförvaltningen låsa alternativet till idrottshallen utan 
att det skall finnas andra alternativ öppna för att lösa lokalfrågan 
för träffpunkten.
Beträffande attsats 2, att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
behov och möjligheter till en permanent samlingslokal på Muskö, 
så arbetar kommunstyrelseförvaltningen redan med detta på 
uppdrag av äldreförvaltningen. Arbetet kommer att slutföras utan 
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att kommunfullmäktige behöver fatta något särskilt beslut om detta. 
Det i motionen föreslagna beslutet är alltså enligt 
kommunstyrelseförvaltningens uppfattning obehövligt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår mot ovanstående bakgrund 
att motionen avslås.

Underlag för beslut
- Protokoll äldrenämnden
- Motion 2015-12-04 – Motion om träffpunkt på Muskö

Överläggningar i kommunstyrelsen
Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD), Kennerth Valtersson (SD) och Tobias Hammarberg (L) att 
motionen ska anses besvarad. Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till 
yrkandet att motionen ska anses besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut; att 
motionen ska anses besvarad, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionens anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Sedat Dogru (M) yrkar med instämmande av Annett Haaf (S) bifall 
till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Äldrenämnden
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Dnr ÄN 2016/88

§ 78 Motion från Moderaterna om träffpunkt på 
Muskö

Sammanfattning
Sedat Dogru (M) har i en motion yrkat att:
1. Idrottshallen på Muskö iordningsställs så att den kan nyttjas som 
en träffpunkt minst en gång i veckan.
2. Kommunstyrelsen utreder behov och möjligheter till en 
permanent samlingslokal på Muskö.

Förvaltningens synpunkter
Äldreförvaltningen ställer sig bakom förslaget att kommunstyrelsen 
ska utreda behov och möjligheter till en permanent samlingslokal 
på Muskö.
Förvaltningen bedömer dock att lösningen med användande av 
idrottshallen som mindre funktionell eftersom den måste möbleras 
vid varje tillfälle den ska användas. Äldreförvaltningen förordar i 
stället en lösning med en föreningsdriven träffpunkt och att frågan 
om temporär lösning hanteras inom äldrenämnden.

Underlag för beslut
- Motion 2015-12-04 –Motion om träffpunkt på Muskö

Förslag till beslut
1. Yttrandet godkänns.

Överläggningar i arbetsutskottet
Sedat Dogru (M) yrkar bifall till motionen. Ordförande ställer 
äldreförvaltningens förslag mot Sedat Dogrus (M) förslag till beslut 
och finner att äldrenämnden kan besluta enligt förvaltningens 
förslag.

Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden
1. Yttrandet godkänns.
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Överläggningar i äldrenämnden
Sedat Dogru (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet. Suzanne 
Enman (KD) och Matts Wallin (L) ansluter till Sedat Dogrus (M) 
yrkande.
Eva Karlsson (SD) yrkar bifall till yrkande 2 i motionen.
Ordförande Annett Haaf (S) konstaterar att det finns tre förslag till 
beslut, arbetsutskottets förslag till beslut, Trepartialliansens 
förslag (M, KD, L) och Eva Karlssons förslag (SD). Ordförande 
ställer förslagen mot varandra och finner att äldrenämnden kan 
besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Äldrenämndens beslut
1. Yttrandet godkänns.

Reservationer
Sedat Dogru (M), Suzanne Enman (KD) och Matts Wallin (L)  
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom:
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Dnr KS 2016/153

§ 287 Motion från Tobias Hammarberg (L) om 
trygga villkor för ensamkommande barn

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) har inkommit med en motion där han 
föreslår att kommunen ska ta fullt ansvar för de ensamkommande 
barn som av Migrationsverket har anvisats till Haninge kommun.
Enligt en kartläggning av kommunförbundet Stockholms län, KSL, 
placeras majoriteten av ensamkommande barn i Stockholms län i 
andra kommuner än i anvisningskommunen. Motionären vill att de 
ensamkommande barn som anvisats till Haninge kommun också 
ska bo, gå i skola och ha sin kontakt med socialtjänsten i Haninge 
kommun. Motionären vill att kommunen ska ta fram en plan för 
genomförandet av detta.
Motionen har remitterats till socialnämnden.
Av socialnämndens svar framgår det att socialförvaltningen och 
motionären är eniga om att det är bäst för de ensamkommande 
barnen som har anvisats till Haninge också ska bo och leva i 
Haninge. Socialförvaltningen arbetar redan idag aktivt för att det 
ska bli så.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar mot bakgrund av 
socialnämndens remissvar att socialförvaltningen redan arbetar 
med det som motionären föreslår. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår att motionen bör anses besvarad med hänvisning till 
pågående arbete.

Underlag för beslut
- Motion från Tobias Hammarberg (L) Trygga villkor för 
ensamkommande barn, 2016-03-17
- Socialnämndens beslut 2016-06-14 § 105, inkl tjänsteskrivelse

Överläggningar i kommunstyrelsen
Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till motionen.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och bifallsyrkandet från Tobias 
Hammarberg (L). Ordföranden ställer de båda förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) reserverar sig mot 

beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD) bifall till motionen.
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.

Reservationer
Tobias Hammarberg, Kristina Hallberg, Pia Lublin och Gustav 
Klockhoff – samtliga (L) – samt Suzanne Enman och Marie 
Litholm – båda (KD) – reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Socialnämnden
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Dnr KS 2016/103

§ 288 Motion från Alexandra Anstrell (M) för fler 
familjehem

Sammanfattning
Alexandra Anstrell (M) har inkommit med en motion där hon vill 
att kommunfullmäktige ska ge socialförvaltningen i uppdrag att 
arbeta strategiskt och med innovativa lösningar rekrytera flera 
familjehem och öka andelen barn placerade i familjen till 60 % 
eller mer.
Motionen har remitterats till socialnämnden.
Socialnämnden konstaterar i sitt remissvar att socialförvaltningen 
redan idag har ett uppdrag genom Socialstyrelsens föreskrifter att 
kartlägga och analysera behovet av familjehem, och säkerställa 
tillgången.
Det är dock barnets eller ungdomens individuella behov som styr 
placeringsformen varför det kan vara problematiskt att ange att en 
viss andel av alla placeringar bör vara familjehem. Generellt anses 
familjehem vara mer lämpligt för yngre barn och ungdomar när 
syftet är att kompensera för brister i den egna hemmiljön. För äldre 
ungdomar på väg ut i vuxenlivet kan ett stödboende eller HVB-hem 
vara mer passande. Ensamkommande barn och unga placerade i 
jourhem väntar ofta på beslut om uppehållstillstånd från 
Migrationsverket. En familjehemsplacering är en långsiktig 
placering för vård och fostran över längre tid och kan vara olämplig 
att besluta om innan barnet eller ungdomen har beviljats 
uppehållstillstånd.
Rekrytering av fler familjehem är en prioriterad uppgift för 
socialförvaltningen som det arbetas aktivt med. Under det gångna 
året har ett flertal rekryteringsaktiviteter genomförts, t ex 
informationskvällar, information på hemsida och i sociala medier 
och deltagande i rekryteringsmässa. Haninge kommun har också 
anslutit sig till FamiljeHem Sverige, en nationell tjänst där personer 
kan få information om att vara familjehem och också lämna 
intresseanmälan.
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Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar mot bakgrund av 
socialnämndens remissvar att socialförvaltningen redan idag har ett 
uppdrag att arbeta med tillgången på familjehem och prioriterar den 
uppgiften. Nämnden anger också skäl för att det inte är lämpligt att 
bestämma tal för vilken andel av personer som behöver vård och 
stöd som bör ges detta genom familjehem. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att det i motionen 
föreslagna utredningsuppdraget inte bör ges. Motionen bör avslås.

Underlag för beslut
- Motionen
- Beslut från socialnämnden § 103, 2016-06-14 inkl 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse

Överläggningar i kommunstyrelsen
Alexandra Anstrell (M) yrkar bifall till motionen.
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och bifallsyrkandet från 
Alexandra Anstrell (M). Ordföranden ställer de båda förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson och Sara Sixten - samtliga 

(M) reserverar sig mot beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Alexandra Anstrell (M) yrkar bifall till motionen.
Petri Salonen (C) yrkar med instämmande av Mattias Bernhardsson 
(RS) och Nafi Cilgin (V) bifall till kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen.
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Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar 
fullmäktige att bifalla motionen.” Omröstning sker med 
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 34 ja-röster 
mot 20 nej-röster. 6 ledamöter avstår från att rösta och 1 ledamot är 
frånvarande. (Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

Reservationer
Martina Mossberg, Ewa Wasiewicz , Alexandra Anstrell, Sven 
Gustafsson, Sedat Dogru, Sara Sixten, Marin Tomic, Marietta de 
Pourbaix-Lundin, Joakim Goding, Mats Mattson, Kristoffer 
Eriksson, Pernilla Kjellin, Gilbert de Wendel, Birgitta Karlfeldt, 
Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin, Kjell Larsson – samtliga (M) – 
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Socialnämnden



Haninge kommunfullmäktige: VOTERINGSRESULTAT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Votering: § 288 Motion från Alexandra Anstrell (M) för fler familjehem
2016-10-10  kl. 19:33
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totalt [JA]: 34
Totalt [NEJ]: 20
Totalt [AVSTÅR]: 6
Totalt [FRÅNVARANDE]: 1

310620. Strömberg Bernt (SD)(Ersätter Askling Dennis) - AVSTÅR
381031. Karlfeldt Birgitta (M) - NEJ
420821. de Wendel Gilbert (M) - NEJ
421114. Valtersson Kennerth (SD) - AVSTÅR
440124. Mattsson Mats (M) - NEJ
450409. Lublin Pia (L) - JA
450520. Larsson Kjell (M) - NEJ
450711. Trelje Gunnel (S)(Ersätter Erlandsson Ann-Christine) - JA
470709. Manners Eva (SD) - AVSTÅR
470910. Nordgren Barbro (S)(Ersätter Svensson Göran) - JA
490729. Bernhardsson Margareta (S) - JA
491211. Kalasniemi Esa (S)(Ersätter Erlandsson Christer) - JA
510815. de Pourbaix-Lundin Marietta (M) - NEJ
530214. Öhman Ulla-Britt (C) - JA
540405. Levin Maria (S)(Ersätter Drammeh Sait) - JA
560716. Cilgin Nafi (V) - JA
561023. Drammeh Sahir (MP) - JA
580805. Andersson Marina (S)(Ersätter Erfani Sepideh) - JA
580814. Gálvez Jorge (S) - JA
601028. Forsberg Yvonne (SD) - AVSTÅR
601201. Wasiewicz Ewa (M)(Ersätter Fridebäck Michael) - NEJ
620404. Palmgren Madeleine (S)(Ersätter Janabi Yosefin) - JA
620503. Coksürer Mehmet (MP) - JA
640903. Forsberg Kenneth (S) - JA
650222. Mossberg Martina (M) - NEJ
651005. Eriksson Göran (S) - JA
651114. Enman Suzanne (KD)(Ersätter Krylborn Joachim) - NEJ
660130. Gustafsson Sven (M) - NEJ
660204. Kjellin Mikael (M) - NEJ
660804. Litholm Marie (KD) - JA
660921. Nordlund Anders (S) - JA
670516. Svensson Mikko (S) - JA
680615. Svensk Johan (MP) - JA
681203. Ragnar Anna (-) - NEJ



700414. Haaf Annett (S) - JA
701229. Fägersten Maria (S) - JA
710822. Dogru Sedat (M) - NEJ
711228. Hammarberg Tobias (L) - JA
720318. Kjellin Pernilla (M) - NEJ
731214. Wasberg Meeri (S) - JA
741218. Anstrell Alexandra (M) - NEJ
750204. Manners Jenny (SD) - AVSTÅR
750216. Hallberg Kristina (L) - JA
751114. Sixten Sara (M) - NEJ
760414. Wilén Linda (S) - JA
760519. Westlund Åsa (S) - JA
760528. Lindefjärd Christian (SD) - AVSTÅR
760703. Salonen Petri (C) - JA
771108. Lassnäs Daniel (M) - NEJ
790523. Reinemar Marianne (-) - NEJ
791225. Bernhardsson Mattias (RS) - JA
840402. Eriksson Kristoffer (M) - NEJ
841008. Jensen Tomas (S) - JA
860122. Skånberg Samuel (V) - JA
860215. Bielecki Robert (RS)(Ersätter Rigney Thörnblom Lina) - JA
860813. Goding Joakim (M) - NEJ
870320. Klockhoff Gustav (L)(Ersätter Hellmark Jeanette) - JA
890523. Ovsiannikov Tove (V) - JA
890827. Tomic Marin (M) - NEJ
890918. Spångberg Joakim (S) - JA
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Dnr KS 2015/484

§ 289 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
anhörigstöd

Sammanfattning
Henrik Svensson (SD) har i rubricerad motion föreslagit 13 
åtgärder i syfte att förbättra anhörigstödet i kommunen.
Motionen har remitterats till äldrenämnden. I beslut 2016-03-30, § 
37, framför nämnden att den satsar på att arbeta förebyggande och 
att den uppsökande verksamheten alltid tar upp anhörigstödet med 
berörda äldre. På träffpunkterna finns information om 
anhörigstödet och biståndshandläggare informerar om insatserna 
till stöd för anhöriga.
Nedan framgår i korthet motionärens förslag i punktform samt 
äldrenämndens svar på respektive förslag.
1. Kommunen föreslås köpa in fler platser för egna boenden för 
sjuka.
Äldrenämndens svar: Haninge kommun har platser i egen regi och 
köpta platser. Prisskillnaden mellan kommunens egna platser och 
de köpta enstaka platserna är marginell.
2. Kommunen föreslås arbeta mer med förebyggande insatser så att 
den sjuke kan bo hemma så länge som möjligt.
Äldrenämndens svar: Inriktningen inom nämnden är att stödja 
kvarboende i ordinärt boende så länge som möjligt med insatser i 
form av hemtjänst och korttidsboende. I Haninge bor 3 % av 
befolkningen över 65 år i särskilt boende, vilket är lägre än i övriga 
Södertörnskommuner och en låg nivå jämfört med riket i stort.
3. Kommunen föreslås öka antalet platser för somatiskt sjuka.
Äldrenämndens svar: Haninge kommun har slutit nytt ramavtal 
med 5 vård- och omsorgsboenden, varav 4 av dessa har platser för 
personer med somatiska sjukdomar. Bedömningen är att det nu 
kommer det att finnas tillräckligt med platser för denna målgrupp.
4. Kommunen föreslås skapa fler stödgrupper för olika typer av 
sjukdomar.
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Äldrenämndens svar: Uppstart av cirklar sker kontinuerligt, när det 
finns tillräckligt underlag för en ny grupp.
5. Kommunen föreslås sänka maxkostnaden för trygghetslarm från 
150 till 100 kr per månad.
Äldrenämndens svar: Nämnden bedömer att det inte finns någon 
anledning att sänka avgiften för larm. Vid en jämförelse med andra 
kommuner på Södertörn varierar kostnaderna mellan 145 och 346 
kr/mån.
6. Kommunen föreslås öka den avgiftsfria avlösningen i hemmet 
från 10 till 15 timmar per månad.
Äldrenämndens svar: Även i fråga om avlösning varierar 
förhållandena mellan kommunerna på Södertörn. Nämnden 
bedömer att det inte finns anledning att ändra nuvarande 
omfattning.
7. Kommunen föreslås ta fram rutiner för kartläggning av 
stödbehov.
Äldrenämndens svar: Detta finns redan i fråge- och 
samtalsunderlagen som den uppsökande verksamheten och 
samtalskonsulenten använder.
8. Kommunen föreslås utveckla fler typer av anhörigstöd.
Äldrenämndens svar: Insatserna är individanpassade.
9. Kommunen föreslås ha fler minnesträningsaktiviteter för 
demenssjuka.
Äldrenämndens svar: Nämnden följer de nationella riktlinjerna för 
vård och omsorg av personer med demenssjukdom.
10. Kommunen föreslås ha fler program för fysisk muskelträning.
Äldrenämndens svar: Deltagarna i dagverksamheten får stimulans 
genom sånger, musik, dans, rörelser, promenader, måleri, 
gymnastik, bollspel m m.
11. Kommunen föreslås servera mindre andel industrilagad mat.
Äldrenämndens svar: Maten till äldreboenden, träffpunkter och 
dagverksamheter är näringsrik, allsidigt sammansatt och lagas i 
eget kök.
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12. Kommunen föreslås bygga upp en digital mötesplats för 
anhöriga.
Äldrenämndens svar: Nämnden har i dagsläget inga planer på att 
bygga upp ytterligare digitala forum utöver aktivitetsguiden.
13. Kommunen föreslås göra informationen om anhörigstöd på 
kommunens hemsida tillgänglig på fler språk än svenska.
Äldrenämndens svar: Nämnden bedömer att det är bättre att ha all 
information samlad på Haninge kommuns hemsida.

Förvaltningens synpunkter
Vid underhandskontakt med äldreförvaltningen har 
kommunstyrelseförvaltningen fått ett förtydligande avseende svaret 
på punkt 13 i motionen. På kommunens hemsida finns information 
om anhörigstöd och denna kan göras tillgänglig på en mängd olika 
språk genom en knapptryckning på funktionen ”Google Translate”.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att tillägga och 
föreslår mot bakgrund av äldrenämndens remissyttrande att 
motionen avslås.

Underlag för beslut
- Motion om anhörigstöd
- Äldrenämndens beslut 2016-03-30, § 37
- Äldreförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-27

Överläggningar i kommunstyrelsen
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och yrkandet från Kennerth 
Valtersson (SD) att motionen ska anses besvarad. Ordföranden 
ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (5)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

1. Motionen avslås.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Annett Haaf (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen.
Martina Mossberg (M) yrkar att punkterna 5 och 6 i motionärens 
förslag ska avslås i enlighet med kommunstyrelsens förslag men att 
punkterna 1-4 och 7-13 ska anses besvarade.
Kommunfullmäktige behandlar beslutspunkterna 5 och 6 
gemensamt respektive 1-4 och 7-13 gemensamt.
Beslutspunkter 5 och 6
Två förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag att avslå 
punkterna samt Sverigedemokraternas förslag att anse punkterna 
besvarade. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner 
att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutspunkter 1-4 och 7-13
Två förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag att avslå 
punkterna samt Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag att 
anse punkterna besvarade. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag att 
avslå punkterna röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej 
beslutar fullmäktige att anse punkterna besvarade.” Omröstning 
sker med voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 30 
ja-röster mot 30 nej-röster. 1 ledamot är frånvarande. 
(Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
ordförandens röst är utslagsröst. Ordföranden röstar ja och därmed 
beslutar fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
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Reservationer
Jenny Manners, Yvonne Forsberg, Kennerth Valtersson, Christian 
Lindefjärd, Eva Manners och Bernt Strömberg – samtliga (SD) – 
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Äldrenämnden



Haninge kommunfullmäktige: VOTERINGSRESULTAT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Votering: § 289 Motion från Henrik Svensson (SD) om anhörigstöd
2016-10-10  kl. 19:47
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totalt [JA]: 30
Totalt [NEJ]: 30
Totalt [AVSTÅR]: 0
Totalt [FRÅNVARANDE]: 1

310620. Strömberg Bernt (SD)(Ersätter Askling Dennis) - NEJ
381031. Karlfeldt Birgitta (M) - NEJ
420821. de Wendel Gilbert (M) - JA
421114. Valtersson Kennerth (SD) - NEJ
440124. Mattsson Mats (M) - NEJ
450409. Lublin Pia (L) - NEJ
450520. Larsson Kjell (M) - NEJ
450711. Trelje Gunnel (S)(Ersätter Erlandsson Ann-Christine) - JA
470709. Manners Eva (SD) - NEJ
470910. Nordgren Barbro (S)(Ersätter Svensson Göran) - JA
490729. Bernhardsson Margareta (S) - JA
491211. Kalasniemi Esa (S)(Ersätter Erlandsson Christer) - JA
510815. de Pourbaix-Lundin Marietta (M) - NEJ
530214. Öhman Ulla-Britt (C) - JA
540405. Levin Maria (S)(Ersätter Drammeh Sait) - JA
560716. Cilgin Nafi (V) - JA
561023. Drammeh Sahir (MP) - JA
580805. Andersson Marina (S)(Ersätter Erfani Sepideh) - JA
580814. Gálvez Jorge (S) - JA
601028. Forsberg Yvonne (SD) - NEJ
601201. Wasiewicz Ewa (M)(Ersätter Fridebäck Michael) - NEJ
620404. Palmgren Madeleine (S)(Ersätter Janabi Yosefin) - JA
620503. Coksürer Mehmet (MP) - JA
640903. Forsberg Kenneth (S) - JA
650222. Mossberg Martina (M) - NEJ
651005. Eriksson Göran (S) - JA
651114. Enman Suzanne (KD)(Ersätter Krylborn Joachim) - NEJ
660130. Gustafsson Sven (M) - NEJ
660204. Kjellin Mikael (M) - NEJ
660804. Litholm Marie (KD) - NEJ
660921. Nordlund Anders (S) - JA
670516. Svensson Mikko (S) - JA
680615. Svensk Johan (MP) - JA
681203. Ragnar Anna (-) - NEJ



700414. Haaf Annett (S) - JA
701229. Fägersten Maria (S) - JA
710822. Dogru Sedat (M) - NEJ
711228. Hammarberg Tobias (L) - NEJ
720318. Kjellin Pernilla (M) - NEJ
731214. Wasberg Meeri (S) - JA
741218. Anstrell Alexandra (M) - NEJ
750204. Manners Jenny (SD) - NEJ
750216. Hallberg Kristina (L) - NEJ
751114. Sixten Sara (M) - NEJ
760414. Wilén Linda (S) - JA
760519. Westlund Åsa (S) - JA
760528. Lindefjärd Christian (SD) - NEJ
760703. Salonen Petri (C) - JA
771108. Lassnäs Daniel (M) - NEJ
790523. Reinemar Marianne (-) - NEJ
791225. Bernhardsson Mattias (RS) - JA
840402. Eriksson Kristoffer (M) - NEJ
841008. Jensen Tomas (S) - JA
860122. Skånberg Samuel (V) - JA
860215. Bielecki Robert (RS)(Ersätter Rigney Thörnblom Lina) - JA
860813. Goding Joakim (M) - NEJ
870320. Klockhoff Gustav (L)(Ersätter Hellmark Jeanette) - NEJ
890523. Ovsiannikov Tove (V) - JA
890827. Tomic Marin (M) - NEJ
890918. Spångberg Joakim (S) - JA
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Dnr KS 2016/99

§ 290 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) om ett minnesträd för Pela och 
Fadime

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i en motion 
framfört önskemål om att kommunen ska hedra och påminna om 
Pelas, Fadimes och andras kamp för frihet och mot förtryck, 
exempelvis genom att på 15-årsdagen av hedersmordet på Fadime 
plantera ett träd med ett minnesmärke på en central plats i 
kommunen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
följande:
- Att låta stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram förslag på lämplig central plats, 
lämpligt minnesmärke samt en informerande text för ett 
minnesmärke i enlighet med motionens inriktning.
- Att medel avsätts för genomförandet av ett minnesmärke tillägnat 
de som kämpat eller kämpar mot hedersrelaterat våld och förtryck.
- Att införa en årligen återkommande minnesstund för att påminna 
och aktualisera förekomsten av hedersrelaterat våld i samhället.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt beredningen för mänskliga rättigheter (MR-
beredningen).
Stadsbyggnadsnämnden framför i beslut 2016-04-20, § 53, att 
dessa unga personer och deras öde är ett av många att hedra och 
lyfta fram. Nämnden menar att det i praktiken innebär att om 
kommunen väljer att hedra ett sådant öde, måste den ta ställning till 
andra. Om kommunen väljer bort något eller gör ett urval måste 
den kunna ge svar på varför. Därför är kopplingen till 
sammanhanget för Haninge viktig. Vidare menar nämnden att 
eventuella satsningar bör göras i samråd med organisationer som 
arbetar med den aktuella frågan. Om det skulle bli aktuellt att välja 
ut en lämplig central plats föreslår stadsbyggnadsnämnden 
Poseidons torg, som enligt planeringen ska byggas om under 2017.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-05-18, § 66, 
överensstämmer med stadsbyggnadsnämndens avseende vad 
kommunen väljer att hedra och uppföra minnesmärken kring, att 
kopplingen till sammanhanget för Haninge är viktig samt att 
eventuella satsningar bör ske i samråd med berörda organisationer. 
Nämnden understryker därutöver att planering och genomförande 
av den typ av högtidlighållande som föreslås i motionen kräver 
resurser. Vad gäller lämplig plats om ett minnesmärke skulle bli 
aktuellt, instämmer kultur- och fritidsnämnden inte i 
stadsbyggnadsnämndens förslag utan anser att ett minnesmärke gör 
sig bättre på de platser där kopplingen till Fadime och Pela är 
tydlig.
MR-beredningen anser att motionärerna berör ett viktigt område 
och att det är av stor vikt att synliggöra frågor som rör 
inskränkande av frihet. Samtidigt menar beredningen att detta är ett 
av många viktiga områden som hör till mänskliga rättigheter. I 
syfte att ta ett bredare grepp i frågan föreslår beredningen att i 
stället låta plantera ett träd som får symbolisera de mänskliga 
rättigheterna.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i 
stadsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens yttranden 
vad gäller svårigheterna att göra ett urval, d v s att välja vad 
kommunen hedrar eller inte hedrar. Förvaltningen instämmer även i 
att kopplingen till Haninge bör vara starkare om kommunen ska 
välja ut en enskild person eller enskild händelse att hedra. Med 
tanke på allvaret i den bakgrund som har föranlett motionen, anser 
förvaltningen att förslaget från MR-beredningen är bra och att ett 
träd som får symbolisera de mänskliga rättigheterna därför bör 
planteras.
Förvaltningen föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden ges i 
uppdrag att i samråd med kultur- och fritidsnämnden plantera ett 
träd, i första hand på Poseidons torg i samband med dess 
ombyggnad och i andra hand på annan plats som 
stadsbyggnadsnämnden bedömer lämplig. Vidare bör 
stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med MR-
beredningen utforma en text att placera vid trädet.
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Kostnaderna får finansieras ur stadsbyggnadsnämndens medel för 
ombyggnaden av Poseidons torg. Om annan plats väljs får 
finansiering ske inom stadsbyggnadsnämndens driftbudgetram.

Underlag för beslut
- Motion om minnesträd för Pela och Fadime
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-04-20, § 53
- MR-beredningens beslut 2016-05-04
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-05-18, § 66

Överläggningar i kommunstyrelsen
Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till motionen.
Alexandra Anstrell (M) yrkar bifall till beslutspunkt 1 i 
kommunalrådsberedningens förslag och avslag på beslutspunkterna 
2-4.
Marie Litholm (KD) yrkar avslag på motionen i sin helhet och 
avslag på beslutspunkterna 2-4.
Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut och 
kommunstyrelsen behandlar beslutspunkterna var för sig.
Beslutspunkt 1
Följande förslag föreligger: kommunalrådsberedningens förslag att 
motionen ska anses besvarad, som Alexandra Anstrell (M) har 
yrkat bifall till, Tobias Hammarbergs (L) yrkande att motionen ska 
bifallas och avslagsyrkande från Marie Litholm (KD). Ordföranden 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) reserverar sig mot 
beslutet.
Beslutspunkterna 2-4
Följande förslag föreligger: kommunalrådsberedningens förslag 
och avslagsyrkandet från Alexandra Anstrell (M) och Marie 
Litholm (KD). Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.
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Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson och Sara Sixten - samtliga 
(M), reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
2. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med kultur- 

och fritidsnämnden plantera ett träd som får symbolisera de 
mänskliga rättigheterna, i första hand på Poseidons torg och i 
andra hand på annan plats som stadsbyggnadsnämnden 
bedömer lämplig.

3. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med MR-
beredningen utforma en text att placera vid trädet.

4. Kostnaderna finansieras ur stadsbyggnadsnämndens medel för 
ombyggnaden av Poseidons torg. Om annan plats väljs sker 
finansiering inom stadsbyggnadsnämndens driftbudgetram.

Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) reserverar sig avseende 
beslutspunkt 1, Alexandra Anstrell (M), Sven Gustafsson (M) 
och Sara Sixten (M) reserverar sig avseende beslutspunkterna 
2-4.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Mattias 
Bernhardsson (RS) bifall till motionen.
Marie Litholm (KD) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson 
(M) och Meeri Wasberg (S) att motionen ska avslås.
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Sven 
Gustafsson (M), Samuel Skånberg (V) och Mattias Bernhardsson 
(RS) att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.
Meeri Wasberg (S) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde.
Ordföranden ställer först förslaget att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde mot förslaget att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde.
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Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar 
fullmäktige att återremittera ärendet.” Omröstning sker med 
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 24 ja-röster 
och 36 nej-röster. 1 ledamot är frånvarande. (Omröstningsresultat, 
se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
Därmed faller övriga yrkanden.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom: Kultur- och fritidsnämnden, MR-beredningen



Haninge kommunfullmäktige: VOTERINGSRESULTAT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Votering: § 290 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om ett minnesträd 
för Pela och Fadime
2016-10-10  kl. 20:20
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totalt [JA]: 24
Totalt [NEJ]: 36
Totalt [AVSTÅR]: 0
Totalt [FRÅNVARANDE]: 1

310620. Strömberg Bernt (SD)(Ersätter Askling Dennis) - NEJ
381031. Karlfeldt Birgitta (M) - NEJ
420821. de Wendel Gilbert (M) - NEJ
421114. Valtersson Kennerth (SD) - NEJ
440124. Mattsson Mats (M) - NEJ
450409. Lublin Pia (L) - NEJ
450520. Larsson Kjell (M) - NEJ
450711. Trelje Gunnel (S)(Ersätter Erlandsson Ann-Christine) - JA
470709. Manners Eva (SD) - NEJ
470910. Nordgren Barbro (S)(Ersätter Svensson Göran) - JA
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2016-04-20

Utdragsbestyrkande

Dnr SBN 2016/121

§ 53 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) om ett minnesträd för Pela och 
Fadime

Sammanfattning
Den 21 januari 2017 är det 15 år sedan Fadime Sahindal blev 
hedersmördad av sin far i Uppsala. Sommaren 1999 mötte Pela 
Atroshi, från Farsta, samma öde vid ett besök i sin hemort i irakiska 
Kurdistan.
För att hedra och påminna om Pelas och Fadimes, samt många 
fleras kamp för frihet, vill Liberalerna i Haninge se en plats som 
låter oss synliggöra och minnas detta. Exempelvis kan detta ske 
genom ett centralt planterat träd till 15-årsdagen av Fadimes död 
med en informationsplakett om bakgrunden.
Liberalerna föreslår fullmäktige att besluta:
- Att låta stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram förslag på lämplig central plats, 
lämpligt minnesmärke samt en informerande text för ett 
minnesmärke i enlighet med motionens inriktning.
- Att medel avsätts för genomförandet av ett minnesmärke tillägnat 
de som kämpat eller kämpar mot hedersrelaterat våld och förtryck.
- Att införa en årligen återkommande minnesstund för att påminna 
och aktualisera förekomsten av hedersrelaterat våld i samhället.

Förvaltningens synpunkter
Dessa unga flickors öden och död berör många. Vi har ett samhälle 
som på många sätt innehåller olika öden och orättvisor. Det gör 
också att vi har många saker att hedra och stå upp för.
I praktiken innebär detta att om vi väljer ut att hedra och lyfta fram 
ett sådant öde, måste vi ta ställning till andra. Viktigt att beakta är 
att när vi som kommun väljer att lyfta fram någon, måste vi också 
kunna svara på om vi då ska lyfta fram alla organisationer som 
arbetar på olika sätt med samma typ av frågor, eller om vi här gör 
något urval.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2016-04-20

Utdragsbestyrkande

Därför är kopplingen så viktig till sammanhanget för just Haninge. 
Annars hamnar vi i en situation senare där vi väljer bort några.
Ska denna typ av satsning göras bör detta vara i samråd med de 
organisationer som arbetar för att hedra dessa flickors minne, och 
uppdraget bör vara formulerat så att det i samråd med dessa 
organisationer utformas lämpliga förslag till minnesceremonier för 
att sedan återkomma med förslag samt kostnader.
Blir det aktuellt att välja ut en lämplig central plats föreslår 
stadsbyggnadsförvaltningen Poseidons torg. Torget är planerat att 
byggas om under 2017. Det finns då möjlighet att utforma en 
minnesplats i mindre eller större skala. Antingen ett minnesträd 
med plakett eller som tema för hela den konstnärliga 
utsmyckningen. Det finns avsatta medel för konstnärlig 
utsmyckning av torget. Väljer man den lösningen är det kultur- och 
fritidsförvaltningen som ska ansvara för uppdraget. Arbetet sker i 
så fall i nära samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Underlag för beslut
- Motion daterad 2016-02-04

Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt 

eget.

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden
1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt 

eget.

Stadsbyggnadsnämndens beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt 

eget.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KS/KF



1

4 maj 2016
Dnr ks 2016/99

MR-beredningen

Remissvar – motion om ett minnesträd för Pela och 
Fadime

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L), har i en motion till 
kommunfullmäktige, Ett minnesträd för Pela och Fadime, yrkat bifall på 
motionens tre att-satser:

– Att låta stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram förslag på lämplig central plats, lämpligt 
minnesmärke samt en informerande text för ett minnesmärke i 
enlighet med motionens inriktning.

– Att erforderliga medel avsätts för genomförande av ett 
minnesmärke tillägnat de som kämpat eller kämpar mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

– Att införa en årlig återkommande minnesstund för att påminna 
och aktualisera förekomsten av hedersrelaterat våld i samhället. 

 

Beredningen för mänskliga rättigheters synpunkter
Beredningen för mänskliga rättigheter har tagit del av motionen och anser 
att motionärerna berör ett viktigt område. Det är av stor vikt att synliggöra 
frågor som rör inskränkande av frihet. Samtidigt menar beredningen att det 
är ett av många andra viktiga områden som hör till mänskliga rättigheter. I 
syfte att ta ett bredare grepp i frågan föreslår beredningen att istället låta 
plantera ett träd som får symbolisera de mänskliga rättigheterna.  

MR- beredningens beslut
1.   Beredningen för mänskliga rättigheter föreslår ett träd för plantering 
som symboliserar de mänskliga rättigheterna. 









































Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/404

§ 297 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) 
om privatekonomi och vardagsjuridik i 
gymnasieskolan

Svar lämnas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande Anders Nordlund (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare







Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/408

§ 298 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) 
om upphandling för effektivare 
energianvändning och en bättre miljö

Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare









Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/414

§ 299 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt 
stöd

Svar lämnas av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare









Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/416

§ 300 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om tryggheten för barn och elever i 
Vendelsö

Svar lämnas av ansvarigt kommunalråd för brottsförebyggande 
arbete Petri Salonen (C).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare









Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-10-10

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/417

§ 301 Svar på interpellation från Tobias 
Hammarberg (L) om trygghet och studiero i 
skolan

Svar lämnas av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare
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