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Plats och tid Skärgårdssalen 
 Måndag 2015-10-12, kl. 16.00–21.20 
  
Beslutande Kenneth Forsberg, ordförande (S) 

Sahir Drammeh, 1:e vice ordförande (MP) 
Meeri Wasberg (S) 
Göran Svensson (S) 
Åsa Westlund (S), § 185-200 
Anders Nordlund (S) 
Maria Fägersten (S) 
Mikko Svensson (S) 
Annett Haaf (S), § 189-217 
Göran Eriksson (S) 
Yosefin Janabi (S) 
Joakim Spångberg (S) 
Margareta Bernhardsson (S) 
Christer Erlandsson (S) 
Latifa Larbi (S), § 188-214 
Jorge Galvéz (S) 
Martina Mossberg (M) 
Alexandra Anstrell (M) 
Sven Gustafsson (M) 
Sedat Dogru (M) 
Sara Sixten (M) 
Marin Tomic (M) 
Joakim Goding (M), § 195-217 
Mats Mattson (M) 
Kristoffer Eriksson (M), § 188-217 
Pernilla Kjellin (M) 
Gilbert de Wendel (M) 
Birgitta Karlfeldt (M) 
Mikael Kjellin (M) 
Kjell Larsson (M) 
Jenny Manners (SD) 
Henrik Svensson (SD), § 189-217 
Kennerth Valtersson (SD) 
Christian Lindefjärd (SD) 
Eva Manners (SD) 
Mehmet Coksürer (MP) 
Johan Svensk (MP) 
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Tobias Hammarberg (FP) 
Kristina Hallberg (FP), § 188-217 
Jeanette Hellmark (FP), § 188-200 
Pia Lublin (FP) 
Nafi Cilgin (V) 
Samuel Skånberg (V) 
Tove Ovsiannikov (V), § 188-217 
Petri Salonen (C) 
Ulla-Britt Öhman (C) 
Marie Litholm (KD), § 185-207 
Mattias Bernhardsson (RS) 
Lina Rigney Thörnblom (RS) 
Anna Ragnar (-) 
Marianne Reinemar (-), § 197-217 
 
Ove Schramm (S), tjänstgörande ersättare för Sepideh Erfani (S) 
Marina Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Annett Haaf (S), § 185-188 
samt för Åsa Westlund (S), § 201-217 
Jaan Ungerson (S), tjänstgörande ersättare för Ann-Christine Erlandsson (S) 
Esa Kalasniemi (S), tjänstgörande ersättare för Tomas Jensen (S) 
Leif Larsson (S), tjänstgörande ersättare för Latifa Larbi (S), § 185-187 samt 
för Sait Drammeh (S), § 213-217 
Madeleine Palmgren (S), tjänstgörande ersättare för Sait Drammeh (S), § 185-
212 
Gunnel Trelje (S), tjänstgörande ersättare för Linda Wilén (S) 
Maria Levin (S), tjänstgörande ersättare för Latifa Larbi (S), § 215-217 
Ali Reunanen (M), tjänstgörande ersättare för Michael Fridebäck (M) 
Sadik Akan (M), tjänstgörande ersättare för Marietta de Pourbaix-Lundin 
(M), § 185-188 
Charlotte Schröder (M), tjänstgörande ersättare för Joakim Goding (M), § 
185-187 
Lars Lindholm (M), tjänstgörande ersättare för Kristoffer Eriksson (M), § 
185-187 samt Marietta de Pourbaix-Lundin (M), § 189-217 
Lennart Törnberg (M), tjänstgörande ersättare för Daniel Lassnäs (M) 
Inger Granberg (M), tjänstgörande ersättare för Joakim Goding (M), § 188-
194 
Bernt Strömberg (SD), tjänstgörande ersättare för Henrik Svensson (SD), § 
185-188 
Eva Karlsson (SD), tjänstgörande ersättare för Dennis Askling (SD) 
Ahmet Ugan (MP), tjänstgörande ersättare för Marianne Reinemar (-), § 185-
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196 
Kjell Bjerrehorn (FP), tjänstgörande ersättare för Kristina Hallberg (FP), § 
185-187 
Gustav Klockhoff (FP), tjänstgörande ersättare för Jeanette Hellmark (FP), § 
185-187 samt § 201-217 
Hans Rosén (V), tjänstgörande ersättare för Tove Ovsiannikov (V), § 185-
187 
Suzanne Kickan Enman (KD), tjänstgörande ersättare för Joachim Krylborn 
(KD), § 185-214 
Berith Jansson (KD), tjänstgörande ersättare för Marie Litholm (KD), § 208-
217 

  
Ersättare Yvonne Forsberg (SD) 

Birgitta Ahlgren (MP) 
Raymond Svensson (C) 
Elisabet Sandberg (C) 
Sanna Tefke (RS) 
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Justeringens 
plats och tid 

Kansliet, 2015-10-21 

  
Paragrafer 185 - 217 

Sekreterare 

   

 Rebecca Band   

Ordförande 

   

 Kenneth Forsberg (S)   

Justerare 

   

 Sahir Drammeh (MP) Martina Mossberg (M) 
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 ANSLAG/BEVIS  
   
 Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll tillkännages genom 

anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan. 
 

   
Beslutande organ Kommunfullmäktige  
   
Sammanträdesdatum 2015-10-12  
   
Datum då anslaget 
sätts upp 

2015-10-13 avseende § 202-205 (omedelbara justeringar) 
2015-10-22 avseende § 185-201, 206-217 

 

   
Datum då anslaget 
tas ned 

2015-11-04 avseende § 202-205 (omedelbara justeringar) 
2015-11-13 avseende § 185-201, 206-217 

 

   
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelsens kansli  

Underskrift 

    

 Rebecca Band, sekreterare    
   

 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunfullmäktige Protokoll  7 (68) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-10-12   

     
     

 

 

 

Innehållsförteckning 

 Ärende Sida 
§ 185 Kungörelse .......................................................................................................... 9 

§ 186 Justering .............................................................................................................10 

§ 187 Ledamöternas frågestund ...................................................................................11 

§ 188 Haninge kommuns tertialuppföljning, T2 .............................................................12 

§ 189 Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2016 ...............................15 

§ 190 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 
med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter, att gälla fr o m 2016 .............17 

§ 191 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 
med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, att gälla fr o m 2016 ...................19 

§ 192 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 
med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att gälla fr o m 2016 ........................22 

§ 193 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, att gälla fr o 
m 2016................................................................................................................24 

§ 194 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn 
enligt strålskyddslagen, att gälla fr o m 2016.......................................................26 

§ 195 Medgivande till Tornberget för försäljning av en mindre del av fastigheten 
Dalarö 4:5, Dalarö förskola .................................................................................28 

§ 196 Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats ......................................30 

§ 197 Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats ........................32 

§ 198 Motion från Sven Gustafsson (M) om landmärken i Haninge city ........................33 

§ 199 Motion från Martina Mossberg (M) om varumärket Haninge ................................36 

§ 200 Motion från Henrik Svensson (SD) om fler bilparkeringsmöjligheter i 
Haninge centrum och vid Handenterminalen ......................................................39 

§ 201 Försäljning av del av fastigheten Kalvsvik 16:1 ...................................................42 

§ 202 Val av nämndemän till Södertörns tingsrätt .........................................................44 

§ 203 Befrielse från uppdrag .........................................................................................48 

§ 204 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda .............................................................49 

§ 205 Val till vissa uppdrag ...........................................................................................51 

§ 206 Framställan av interpellationer och frågor ...........................................................53 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunfullmäktige Protokoll  8 (68) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-10-12   

     
     

 

 

 

§ 207 Anmälan av motioner ..........................................................................................55 

§ 208 Anmälan av medborgarförslag ............................................................................56 

§ 209 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om föreningen Haninge FBC 
fortsatta framtid ...................................................................................................59 

§ 210 Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om minskad 
köttkonsumtion för klimat och hälsa ....................................................................60 

§ 211 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om förstelärares arbetsvillkor ...........61 

§ 212 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om extra val till Haninges 
kommunfullmäktige .............................................................................................62 

§ 213 Svar på interpellation från Michael Fridebäck (M) om idrottsakademierna ..........63 

§ 214 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om Brandbergsskolan ......................64 

§ 215 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om oroande stor 
drogtillgänglighet kring Haninges skolor ..............................................................65 

§ 216 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om socialsekreterares 
arbetssituation ....................................................................................................66 

§ 217 Meddelanden ......................................................................................................67 

 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunfullmäktige Protokoll  9 (68) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-10-12   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/369 

§ 185 Kungörelse 
 

Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2015-10-01 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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Dnr KS 2015/370 

§ 186 Justering 

Förslag till beslut 

1.    Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh (MP) 
och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Martina Mossberg (M) 
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera 
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2015-10-21. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh (MP) 
och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Martina Mossberg (M) 
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera 
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2015-10-21. 

__________ 
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Dnr KS 2015/371 

§ 187 Ledamöternas frågestund 
 

- Martina Mossberg (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Meeri 
Wasberg (S) om tillfälliga ankomstboenden för asylsökande. 

-Tobias Hammarberg (FP) frågar grund- och förskolenämndens 
ordförande Maria Fägersten (S) om skillnader i skolresultat mellan 
pojkar och flickor. 

- Kennerth Valtersson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande 
Meeri Wasberg (S) om kommunens beredskap för mottagande av 
flyktingar. 

- Suzanne Enman (KD) frågar kommunstyrelsens ordförande Meeri 
Wasberg (S) om Ornö skola. 

- Mattias Bernhardsson (RS) frågar kommunstyrelsens ordförande 
Meeri Wasberg (S) om stöd till utvisningshotad gymnasieelev. 

- Anna Ragnar (-) frågar gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande Anders Nordlund (S) om Fredrika Bremerskolans 
ekonomi. 

- Alexandra Anstrell (M) frågar socialnämndens ordförande Petri 
Salonen (C) om handlingsplan vid händelse av kyla eller oväder. 

- Pia Lublin (FP) frågar gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande Anders Nordlund (S) om Origos verksamhet. 

- Marie Litholm (KD) frågar grund- och förskolenämndens 
ordförande Maria Fägersten (S) om Dalarö skolas skolgård. 

- Lina Rigney Thörnblom (RS) frågar kommunstyrelsens ordförande 
Meeri Wasberg (S) om budgetunderskott i nämnder. 

__________ 
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Dnr KS 2015/438 

§ 188 Haninge kommuns tertialuppföljning, T2 
Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Inom ekologisk hållbarhet finns fem mål. Två mål är inte utvärderade 
ännu och tre mål är ej uppfyllda. Andelen ekologiska inköp har ökat 
under året och är 33 procent vid mätning i juni. Målet 40 procent ser 
inte ut att kunna nås. Ängs- och naturbetesmarkens areal har minskat 
och målet kommer inte att uppfyllasnås. Målet om två 
ytvattenförekomster som har god ekologisk och kemiska status 
kommer inte att nås eftersom utfallet fortfarande är noll. Nämnderna 
arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläpp och vara 
energieffektiva i verksamheterna. Samordnad varudistribution startade 
i april. Under hösten kommer fler varugrupper än livsmedel att 
distribueras samordnat. Nya energilösningar undersöks vid ny- och 
ombyggnationer i bland annat utbildningsförvaltningens verksamheter 
tillsammans med andra förvaltningar och Tornberget. Vid byggnation 
av Vikingaskolan kan en energilösning samtidigt värma upp även 
simhallen och Torvalla idrottsplats. Stadsbyggnadsförvaltningen 
arbetar för hållbar avlopps- och dagvattenhantering. 

Inom social hållbarhet finns 14 mål. Sex mål är inte utvärderade ännu, 
fyra mål är ej uppfyllda, två mål helt uppfyllda och två mål delvis 
uppfyllda. Målet bättre folkhälsa kommer inte att nås, eftersom 
sjukpenningtalet stiger. Nöjd inflytande index har minskat något och 
målet är därför inte uppnått avseende ökad delaktighet. Målet ökad 
trygghet kommer inte att nås eftersom trygghetsindex har minskat. 
Nöjdheten med parker har minskat i årets medborgarundersökning. 
Delvis uppfyllt är målet om ökad valfrihet, där köp av verksamhet 
inom förskola och barnomsorg har ökat, köp av verksamhet inom 
utbildning samt äldre och funktionshindrade står på samma nivå som 
tidigare år och köp av verksamhet inom individ- och familjeomsorg 
har minskat. Målet om fler i arbete kommer att uppfyllas delvis, där 
arbetslösheten har minskat och prognosen är att arbetslösheten 
fortsätter att minska. Helt uppfyllt är målet att invånarna är nöjda 
med kommunens service eftersom nöjd medborgarindex har ökat. 
Även de äldre är nöjda med kommunens service och målet om 
bemötande i hemtjänst och särskilt boende är helt uppfyllt. 
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Nämnderna arbetar utifrån sina verksamheter med att Haninge ska ha 
en attraktiv stadskärna. Byggandet av Haningeterrassen fortskrider. 
Ett varumärkesarbete pågår för stadskärnan. Socialnämnden har 
genomfört en brukarundersökning avseende tillgänglighet, 
bemötande, inflytande och trygghet i flera verksamheter. Barn och 
ungdomar är prioriterade verksamheter och samarbete mellan flera 
förvaltningar sker exempelvis genom att äldreförvaltningen erbjuder 
praktikplatser i sina verksamheter till både gymnasieungdomar och 
studerande på centrum vux. Inom kultur- och fritidsförvaltningen 
sker samarbete mellan de olika avdelningarna, fritidsgårdspersonal 
arbetade vid Brandbergsbadet under sommaren och biblioteken har 
lånat ut böcker på popup-bibliotek på idrottsplatserna. 

Inom ekonomisk hållbarhet finns fem mål. Ett mål är inte utvärderat, 
två mål ej uppfyllda, ett mål delvis uppfyllt och ett mål är helt uppfyllt. 
Målet om effektiv resursanvändning kommer inte att uppfyllas 
eftersom avtalstroheten har försämrats. Upphandling Södertörn 
kommer att arbeta med att förbättra detta tillsammans med 
förvaltningarna under hösten. Vidare kan målet om ekonomiskt 
resultat inte uppfyllas då årsprognosen är ett resultat på 29,3 mnkr, 
vilket är 0,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Delvis 
uppfylld är målet att det ska vara enkelt att starta företag i Haninge, 
eftersom nöjd företagarindex är det högsta som Haninge fått sedan 
mätningarna startade 2007. Helt uppfyllt är målet om 
befolkningsökningen, som med sin prognos fortsätter att överträffa 
målet. 

Underlag för beslut 

- Kommunens delårsrapport 2015/2 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Kommunens delårsrapport 2 godkänns. 

2.    Nämnd som prognostiserar negativa resultat mot budget 2015 
uppmanas att vidtaga åtgärder för att undvika sådant underskott. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Martina Mossberg (M) 
och Tobias Hammarberg (FP) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut – 
kommunstyrelsens – och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Kommunens delårsrapport 2 godkänns. 

2.    Nämnd som prognostiserar negativa resultat mot budget 2015 
uppmanas att vidtaga åtgärder för att undvika sådant underskott. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: ekonomiavdelningen 

För kännedom: Samtliga nämnder 
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Dnr KS 2015/403 

§ 189 Förslag till sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige 2016 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har för 2016 att fastställa sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och föreslå sammanträdestider för 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesplan för 2016. Antalet sammanträden föreslås vara 
oförändrat för både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De 
föreslagna tiderna har arbetats in i den föreslagna tidplanen för mål- 
och budgetarbetet. 

I förslaget har hänsyn tagits till sport- och påsklovet samt sommar- 
och juluppehållet. Sportlovet i Haninge kommun 2016 äger rum 29 
februari-4 mars (vecka 9) och påsklovet 29 mars – 1 april (vecka 13). 

 

Kommunstyrelsen  
 
Kl 15.30 (måndagar) 

Kommunfullmäktige 
 
Kl 16.00 (måndagar) 

   
1 februari 15 februari 
7 mars 21 mars 
4 april 18 april 
2 maj 16 maj 
30 maj 13 juni (kl 13.00) 
15 juni (ons)   

29 augusti 12 september 
26 september 10 oktober 
24 oktober 7 november 
21 november 5 december 
12 december   
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Föreslagen sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2016 
fastställs. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Föreslagen sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2016 fastställs. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föreslagen sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2016 
fastställs. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Enheten för kommunikation och marknadsföring, 
samtliga nämnder, Haninge Bostäder, Tornberget, Ernst & Young, 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
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Dnr KS 2015/398 

§ 190 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds arbete med 
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter, 
att gälla fr o m 2016 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) ansvarar för 
medlemskommunernas arbete med offentlig kontroll inom animaliska 
biprodukter. Kontrollen regleras i EG-förordningar samt i lag om 
foder och animaliska biprodukter med förordning och föreskrifter. 
Syftet med kontrollen är framför allt att undvika att smitta sprids och 
att djur och människor därigenom kan komma till skada. 

Förbundet tar ut avgift för kontrollen utifrån den taxa som 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer. 
Förbundets beräkning av timavgift utgår från Sveriges Kommuner 
och Landstings upplägg för beräkning av timavgift. 

Smohf har genom direktionsbeslut den 26 augusti 2015 hemställt att 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för arbetet 
med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter, att gälla från och 
med 1 januari 2016. Den föreslagna ändringen i förhållande till nu 
gällande taxa är att timavgiften höjs från 920 kronor till 1 020 kronor. 

Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, då 
det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. Av 
den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets 
kostnader för tillsynen. Förbundet genomför därför en gradvis 
anpassning av taxan. Den genomsnittliga timavgiften bland länets 
kommuner för år 2015 är 1 018 kronor. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2016. 
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Underlag för beslut 

- Smohf:s direktionsbeslut 2015-08-26 med hemställan om att anta ny 
taxa 

- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19 

- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med 
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter antas och gäller 
från och med den 1 januari 2016. Därmed upphör nuvarande taxa 
att gälla. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med 
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter antas och gäller 
från och med den 1 januari 2016. Därmed upphör nuvarande taxa 
att gälla. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun 
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Dnr KS 2015/399 

§ 191 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds arbete med 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, att 
gälla fr o m 2016 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) är lokal 
tillsynsmyndighet för kontroll kopplad till livsmedelslagstiftningen. 
Livsmedelskontrollen utgår från EG-förordning nr 882/2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen och bestämmelserna om djurhälsa 
och djurskydd. 

Förbundet tar ut avgifter för kontrollen utifrån den taxa som 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer. 
Förbundets taxekonstruktion utgår från Sveriges Kommuner och 
Landstings modell och omfattar två olika timavgifter, en för den årliga 
kontrollen och en för extra offentlig kontroll, godkännande och 
registrering. 

Smohf har genom direktionsbeslut den 26 augusti 2015 hemställt att 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för arbetet 
med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, att gälla från och med 
1 januari 2016. Den föreslagna ändringen i förhållande till nu gällande 
taxa är att avgiften för den årliga kontrollen höjs från 1 130 till 1 275 
kronor per timme samt att avgiften för den extra offentliga kontrollen 
höjs från 920 till 1020 kronor per timme. 

Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, då 
det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. Av 
den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets 
kostnader för tillsynen. Förbundet genomför därför en gradvis 
anpassning av taxan. Den genomsnittliga timavgiften bland länets 
kommuner för år 2015 är 1 018 kronor. 
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Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2016. 

Underlag för beslut 

- Smohf:s direktionsbeslut 2015-08-26 med hemställan om att anta ny 
taxa 

- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19 

- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Alexandra Anstrell (M), Marie Litholm (KD) och Tobias 
Hammarberg (FP) hemställer om att lämna särskilt yttrande från 
Moderaderna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, vilket 
kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antas och gäller från 
och med den 1 januari 2016. Därmed upphör nuvarande taxa att 
gälla. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Sven Gustafsson (M), Marie Litholm (KD) och Tobias Hammarberg 
(FP) hemställer om att få lämna ett gemensamt särskilt yttrande. 

Fullmäktiges ordförande konstaterar att det enbart finns ett förslag till 
beslut – kommunstyrelsens – och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att fullmäktige 
medger att Sven Gustafsson (M), Marie Litholm (KD) och Tobias 
Hammarberg (FP) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antas och gäller från 
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och med den 1 januari 2016. Därmed upphör nuvarande taxa att 
gälla. 

2. Sven Gustafsson (M), Marie Litholm (KD) och Tobias 
Hammarberg (FP) medges lämna ett gemensamt särskilt yttrande 
(bilaga). 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun 
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Dnr KS 2015/400 

§ 192 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds arbete med 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att 
gälla fr o m 2016 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) ansvarar för 
medlemskommunernas arbete enligt miljöbalken, undantaget 
strandskydd. Genom information, råd och anvisningar arbetar 
förbundet förebyggande. Därutöver sker tillsyn bland annat genom 
inspektioner, handläggning av anmälan och ansökan, provtagningar 
samt inventeringar. 

Förbundet tar ut avgifter för arbetet med prövning och tillsyn utifrån 
den taxa som kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 
bestämmer. Förbundets avgifter utgår i huvudsak från fasta avgifter 
där grunden är ett visst antal timmar för återkommande tillsyn 
alternativt ärendeprövning. Beräkningen av timavgiften utgår från 
Sveriges Kommuner och Landstings upplägg för beräkning av 
timavgift. 

Smohf har genom direktionsbeslut den 26 augusti 2015 hemställt att 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för arbetet 
med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att gälla från och med 1 
januari 2016. De föreslagna ändringarna i förhållande till nu gällande 
taxa är följande: 

- Inom vissa områden görs en justering av de fasta avgifterna på så vis 
att det bestämda antal timmar som ligger till grund för en viss fast 
avgift anpassas för att bättre motsvara den faktiska tidsåtgången. 

- Lydelsen för två klassningskoder inom miljötillsynen anpassas till 
miljöprövningsförordningens lydelse. 

- De fasta avgifterna för handläggning av anmälan avseende 
anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordningen tas bort och ersätts med timavgift. 
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- Timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn höjs 
från 920 till 1 020 kronor per timme. 

Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, då 
det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. Av 
den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets 
kostnader för tillsynen. Förbundet genomför därför en gradvis 
anpassning av taxan. Den genomsnittliga timavgiften bland länets 
kommuner för år 2015 är 1 018 kronor. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2016. 

Underlag för beslut 

- Smohf:s direktionsbeslut 2015-08-26 med hemställan om att anta ny 
taxa     

- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19 

- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas och gäller från och 
med den 1 januari 2016. Därmed upphör nuvarande taxa att gälla. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas och gäller från och 
med den 1 januari 2016. Därmed upphör nuvarande taxa att gälla. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun 
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Dnr KS 2015/401 

§ 193 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel, 
att gälla fr o m 2016 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för 
medlemskommunernas tillsynsarbete enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel. När lagen trädde i kraft 2009 fick 
kommunerna ett utökat tillsynsansvar, vilket innebär att den kommun 
där detaljhandel med receptfria läkemedel bedrivs ska kontrollera att 
lagen och tillhörande föreskrifter efterlevs. 

Förbundet tar ut avgifter för kontrollen utifrån den taxa som 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer. 
Förbundets beräkning av timavgift utgår från Sveriges Kommuner 
och Landstings upplägg för beräkning av timavgift. 

Smohf har genom direktionsbeslut den 26 augusti 2015 hemställt att 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, att gälla från 
och med 1 januari 2016. Den föreslagna ändringen i förhållande till nu 
gällande taxa är att avgiften per timme nedlagd kontrolltid höjs från 
920 till 1020 kronor. 

Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, då 
det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. Av 
den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets 
kostnader för tillsynen. Förbundet genomför därför en gradvis 
anpassning av taxan. Den genomsnittliga timavgiften bland länets 
kommuner för år 2015 är 1 018 kronor. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2016. 
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Underlag för beslut 

- Smohf:s direktionsbeslut 2015-08-26 med hemställan om att anta ny 
taxa 

- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19 

- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas och 
gäller från och med den 1 januari 2016. Därmed upphör 
nuvarande taxa att gälla. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas och 
gäller från och med den 1 januari 2016. Därmed upphör 
nuvarande taxa att gälla. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun 
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Dnr KS 2015/402 

§ 194 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt 
strålskyddslagen, att gälla fr o m 2016 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för 
medlemskommunernas arbete enligt strålskyddslagens bestämmelser 
vad gäller tillsyn av solarieverksamheter. 

Förbundet tar ut avgifter för kontrollen utifrån den taxa som 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer. 
Förbundets beräkning av timavgift utgår från Sveriges Kommuner 
och Landstings upplägg för beräkning av timavgift. 

Smohf har genom direktionsbeslut den 26 augusti 2015 hemställt att 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för tillsyn 
enligt strålskyddslagen, att gälla från och med 1 januari 2016. Den 
föreslagna ändringen i förhållande till nu gällande taxa är att avgiften 
per timme nedlagd kontrolltid höjs från 920 till 1020 kronor. 

Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, då 
det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. Av 
den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets 
kostnader för tillsynen. Förbundet genomför därför en gradvis 
anpassning av taxan. Den genomsnittliga timavgiften bland länets 
kommuner för år 2015 är 1 018 kronor. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2016. 

Underlag för beslut 

- Smohf:s direktionsbeslut 2015-08-26 med hemställan om att anta ny 
taxa 

- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19 
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- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
tillsyn enligt strålskyddslagen 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Alexandra Anstrell (M), Tobias Hammarberg (FP) och Marie Litholm 
(KD) hemställer om att lämna särskilt yttrande från Moderaterna, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna, vilket kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt 
strålskyddslagen antas och gäller från och med den 1 januari 2016. 
Därmed upphör nuvarande taxa att gälla. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Marie Litholm (KD), Sven Gustafsson (M) och Tobias Hammarberg 
(FP) hemställer om att få lämna ett gemensamt särskilt yttrande. 

Fullmäktiges ordförande konstaterar att det enbart finns ett förslag till 
beslut – kommunstyrelsens – och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att fullmäktige 
medger att Marie Litholm (KD), Sven Gustafsson (M), och Tobias 
Hammarberg (FP) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt 
strålskyddslagen antas och gäller från och med den 1 januari 2016. 
Därmed upphör nuvarande taxa att gälla. 

2.     Marie Litholm (KD), Sven Gustafsson (M) och Tobias 
Hammarberg (FP) medges lämna ett gemensamt särskilt yttrande 
(bilaga). 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun 
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Dnr KS 2015/428 

§ 195 Medgivande till Tornberget för försäljning av 
en mindre del av fastigheten Dalarö 4:5, 
Dalarö förskola 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Tornberget har inkommit med en hemställan till kommunen om att få 
kommunfullmäktiges godkännande att sälja en mindre del av 
fastigheten Dalarö 4:5, Dalarö förskola. Enligt Tornbergets 
ägardirektiv § 7 skall bolaget inhämta kommunfullmäktiges 
godkännande vid försäljning av fastigheter. 

Försäljningen är till kommunen som avser att genom 
fastighetsreglering förvärva ett markområde på ca 55 kvm av 
fastigheten Dalarö 4:5. Markområdet är i detaljplanen utlagt som 
allmän platsmark som ska överföras till kommunens fastighet Dalarö 
3:2 för att användas av Trafikverket för anläggande av trottoar på 
Odinsvägen. Ersättningen för området som kommunen skall erlägga 
till Tornberget är 100 kr/kvm, dvs en köpeskilling om 5 500 kr. 

Kommunens beslut om att köpa marken tas av mark- och 
exploateringschefen med stöd av kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Underlag för beslut 

- Skrivelse från Tornberget daterad 2015-05-19 – Försäljning genom 
fastighetsreglering, mindre del av fastigheten Dalarö 4:5, Dalarös 
förskola 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Tornbergets hemställan om att försälja en mindre del av 
fastigheten Dalarö 4:5, Dalarö förskola, till kommunen medges. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Göran Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. 
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Ordföranden konstaterar att det enbart finns ett förslag till beslut – 
kommunstyrelsens – och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Tornbergets hemställan om att försälja en mindre del av 
fastigheten Dalarö 4:5, Dalarö förskola, till kommunen medges. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Tornberget 

För kännedom: Mark- och exploateringsenheten 
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Dnr KS 2015/87 

§ 196 Förteckning över motioner som inte har 
slutbehandlats 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Enligt § 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner som 
inte har slutbehandlats redovisas två gånger årligen. Redovisningen 
ska ske på fullmäktiges sammanträde i april/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 50 motioner som inte har slutbehandlats. 

Underlag för beslut 

- Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats, daterad 
2015-09-08. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Tobias Hammarberg (FP), Marie Litholm (KD) och Alexandra 
Anstrell (M) hemställer om att lämna särskilt yttrande från 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, vilket 
kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs 
till handlingarna. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Tobias Hammarberg (FP), Martina Mossberg (M) och Marie Litholm 
(KD) hemställer om att få lämna ett gemensamt särskilt yttrande. 

Fullmäktiges ordförande konstaterar att det enbart finns ett förslag till 
beslut – kommunstyrelsens – och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att fullmäktige 
medger att Tobias Hammarberg (FP), Martina Mossberg (M) och 
Marie Litholm (KD) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs 
till handlingarna. 

2.    Tobias Hammarberg (FP), Martina Mossberg (M) och Marie 
Litholm (KD) medges lämna ett gemensamt särskilt yttrande 
(bilaga). 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/88 

§ 197 Förteckning över medborgarförslag som inte 
har slutbehandlats 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska 
medborgarförslag som inte har slutbehandlats redovisas två gånger 
årligen. Redovisningen ska ske på fullmäktiges sammanträde i 
april/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 69 medborgarförslag som inte har 
slutbehandlats. 

Underlag för beslut 

- Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats, 
daterad 2015-09-08 

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 2015/69 

§ 198 Motion från Sven Gustafsson (M) om 
landmärken i Haninge city 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Sven Gustafsson (M) föreslår i en motion daterad 2015-01-26 att 
Haninge kommun ska utreda utformning och placering av nya 
landmärken för Haninge City i dialog med invånare, företag och 
organisationer. 

Förvaltningens synpunkter 

Redan i utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan 
Haninge från 2011 beskrivs vikten av att arbeta med landmärken för 
att stärka stadskärnans identitet. Landmärken har flera syften. 
Förutom att stärka en plats identitet så hjälper de oss att orientera oss 
i staden. Precis som motionen föreslår är det viktigt att arbeta 
strategiskt med placering av nya landmärken, men också förstärka 
landmärken som redan finns. Det kan man göra med hjälp av till 
exempel ljussättning eller med fasadbeklädnad som kommunen 
nyligen gjort med vattentornen i Handen. 

Det pågår en mängd processer och arbeten för att stärka den 
regionala stadskärnan. Det pågår framförallt två projekt som har 
koppling till frågan om landmärken. Det ena handlar om 
landmärkenas utformning och det andra om landmärkenas placering. 

För det första ska landmärken signalera varumärket Haninge. Haninge 
kommun arbetade fram en varumärkesplattform och kärnvärden för 
Haninge 2008. Sedan dess har mycket förändrats och det finns ett 
stort behov att utveckla och stärka kommunens varumärke. I 
samarbete med sex av de större fastighetsägarna i den regionala 
stadskärnan Haninge pågår nu arbetet med att formulera ett 
varumärke för stadskärnan enligt handlingsplanen för 2015 (KS 
285/2014). Varumärket för stadskärnan ska självklart stärka bilden av 
hela Haninge eftersom stadskärnan är beroende av sitt omland och 
vice versa. Vid årsskiftet finns ett förslag framme vilket sedan kan 
användas för att prata om vilken utformning som bäst signalerar 
bilden av Haninge. 
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För det andra behöver varumärken placeras på strategiska platser i 
stadskärnan. I juni 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om att 
uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag till 
stadsutvecklingsplan och genomförandeorganisation för stadskärnan 
(KS 2015/180). I arbetet kommer bland annat viktiga målpunkter och 
stråk att definieras. Med dem som utgångspunkt kan man sedan 
diskutera var man lämpligen placerar landmärken. Arbetet med 
stadsutvecklingsplanen kommer att drivas tillsammans med flera 
aktörer i stadskärnan. 

Sammantaget gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att det 
arbete som nu pågår både vad gäller varumärke och 
stadsutvecklingsplan svarar upp mot det motionen föreslår. 

Underlag för beslut 

- Motion från Sven Gustafsson (M) om landmärken i Haninge City. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till motionen. Ordföranden 
konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och Sven Gustafssons (M) 
yrkande om bifall till motionen. 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 m h t kommunstyrelseförvaltningens 
redogörelse. 

Reservationer 

Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson – 
samtliga (M), Tobias Hammarberg (FP) och Pia Lublin (FP) 
reserverar sig mot beslutet. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Tobias 
Hammarberg (FP), Martina Mossberg (M), Marie Litholm (KD) och 
Kennerth Valtersson (SD) bifall till motionen. 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunfullmäktige Protokoll  35 (68) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-10-12   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag att motionen anses 
besvarad mot förslaget att bifalla motionen och finner att fullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.   

Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar fullmäktige att bifalla 
motionen.” Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet 
av omröstningen är 30 ja-röster mot 31 nej-röster. 
(Omröstningsresultat, se bilaga.) 

Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen bifalles. 

Reservationer 

Sahir Drammeh, Mehmet Coksürer och Johan Svensk – samtliga 
(MP) – Nafi Cilgin, Samuel Skånberg och Tove Ovsiannikov – 
samtliga (V) – samt Mattias Bernhardsson och Lina Rigney 
Thörnblom – båda (RS) – reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Kommunstyrelseförvaltningen 
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Dnr KS 2015/61 

§ 199 Motion från Martina Mossberg (M) om 
varumärket Haninge 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Martina Mossberg (M) föreslår i en motion daterad 2015-02-27 att 
Haninge kommun ska arbeta fram en projektplan för 
varumärkesarbetet Haninge. Projektplanen ska bland annat innehålla 
processbeskrivning, tidplan samt förslag på styrgrupper och 
förankringsgrupper. 

Förvaltningens synpunkter 

Haninge kommuns nuvarande varumärkesplattform och kärnvärden 
arbetades fram 2008. Sedan dess har mycket förändrats och det finns 
ett stort behov att utveckla och stärka kommunens varumärke. 
Haninge är utpekad som regional stadskärna i den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholms län. Kommunfullmäktige fattade 
2011 beslut om ett utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan. 
Sedan dess har kommunen på olika sätt arbetat med att hitta 
formerna för hur stadskärnan ska se ut och upplevas. 

Våren 2014 slöt Haninge kommun och de större fastighetsägarna i 
Handen avtal om att samarbeta för att utveckla den regionala 
stadskärnan och under hösten 2014 arbetades en gemensam målbild 
och handlingsplan för 2015 fram (KS 285/2014). En av uppgifterna i 
handlingsplanen är att arbeta fram en nulägesbild, att göra en 
nollmätning av hur känd den regionala stadskärnan är. Arbetet som 
ska vara klart vid årsskiftet 2015/2016 drivs från 
kommunstyrelseförvaltningen och involverar både förtroendevalda 
och fastighetsägarna i centrumsamverkan. Inom detta samarbete 
pågår även arbete med att formulera ett varumärke för stadskärnan 
enligt handlingsplanen för 2015 (KS 285/2014). 

Sammantaget gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att det 
arbete som nu pågår till stora delar svarar upp mot det motionen 
föreslår. Eftersom stadskärnans varumärke ska stärka hela 
kommunens varumärke kan det dock vara aktuellt att återkomma med 
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en strategi för hur det arbetet ska gå till. Det bör kunna vara aktuellt 
under första halvåret 2016. 

Kommunstyrelseförvaltningen vill också nämna att det under 2015 
pågår ett omfattande arbete för att göra kommunens eget 
kommunikationsarbete mer effektivt och välfungerande både internt 
och externt. Från nästa år kommer organisationen för 
kommunikation och marknadsföring att förändras. Centralt etableras 
kommunikationschef, kommunikationsstrateg, ledande webbredaktör 
och pressansvarig på samhällsutvecklingsavdelningen, precis som 
idag. Arbetet med marknadsföring flyttas till staben på näringslivs- 
och samhällsutvecklingsavdelningen som kompletteras med en 
marknadsföringsstrateg. Detta påverkar även samarbetet med övriga 
förvaltningar, vilket kommer att omstruktureras. 

Underlag för beslut 

- Motion från Martina Mossberg (M) om varumärket Haninge. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Alexandra Anstrell (M) yrkar bifall till motionen. Ordföranden 
konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och Alexandra Anstrells (M) 
yrkande om bifall till motionen. 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 m h t kommunstyrelseförvaltningens 
redogörelse. 

Reservationer 

Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson - 
samtliga (M), Tobias Hammarberg (FP), Pia Lublin (FP), och Marie 
Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD), Tobias Hammarberg (FP), Sven Gustafsson (M) och Anna 
Ragnar (-) bifall till motionen. 
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Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag att motionen anses 
besvarad mot förslaget att bifalla motionen och finner att fullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar fullmäktige att bifalla 
motionen.” Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet 
av omröstningen är 30 ja-röster mot 31 nej-röster. 
(Omröstningsresultat, se bilaga.) 

Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen bifalles. 

Reservationer 

Nafi Cilgin, Samuel Skånberg och Tove Ovsiannikov – samtliga (V) – 
samt Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom – båda (RS) 
– reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Kommunstyrelseförvaltningen 
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Dnr KS 2015/44 

§ 200 Motion från Henrik Svensson (SD) om fler 
bilparkeringsmöjligheter i Haninge centrum 
och vid Handenterminalen 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Motionären vill att kommunen skall utreda var och besluta att det ska 
byggas minst 200 bilparkeringsplatser i Haninge centrum och vid 
Handenterminalen. 

Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, som har ställts 
sig bakom stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter i ärendet. 
Stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar allmänt att 
samhällsutbyggnad sker enligt fastställda detaljplaner. Ska 
tillkommande parkeringsmöjligheter för bil tillkomma inom detta 
område blir lösningar med parkeringshus/parkeringsdäck realistiskt 
sett nödvändiga vilket i sig förutsätter att det finns tillgång till 
erforderlig mark för detta ändamål. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i stadsbyggnadsnämndens 
yttrande men vill tillägga följande. 

Haninge är utpekad som regional stadskärna i den regionala utveck-
lingsplanen för Stockholms län, RUFS 2010. När vi ska skapa en 
tätare och mer sammanhängande stadsmiljö behöver möjlighetrena till 
nya bostäder, handel, arbetsplatser och service i stadskärnan ses över. 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-10, § 169, att arbeta fram en 
stadsutvecklingsplan för den regionala stadskärnan Haninge. 
Stadsutvecklingsplanen ska stå för helhetstanken och vara garanten 
för att de projekt som sedan byggs bit för bit hänger ihop och skapar 
en hållbar och attraktiv stadskärna. 

Uppdraget ska också leverera en parkeringsstrategi för stadskärnan 
som går att tillämpa även på övriga tätbebyggda områden i 
kommunen. 

I detaljplanen för Haningeterrassens norra del planeras det för vård, 
kontor, centrumverksamhet m.m. Där planeras parkering i minst två 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunfullmäktige Protokoll  40 (68) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-10-12   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

plan vilket skulle ge ca 250 parkeringsplatser. Inlastning för leveranser 
till byggnadens verksamheter och den butikslokal som möjliggörs 
under höghuset ska också ske i garaget. Under bostäderna i 
Haningeterrassen planeras två garage för både boende och besökande. 
Korttidsparkering för besökande till områdets butiker planeras som 
parkeringsfickor utmed Nynäsvägen, Rudsjöterrassen och Esklisvägen 
med 60 -70 platser. Nära norra nedgången till pendeltåget planeras det 
korttidsplatser för avlämning och hämtning. 

Mot bakgrund av ovan redovisat arbete som redan pågår, bedömer 
kommunstyrelseförvaltningen att det beslut som föreslås i motionen 
inte behövs. 

Underlag för beslut 

- Motion från Henrik Svensson (SD) om fler bilparkeringsmöjligheter 
i Haninge centrum och vid Handenterminalen, 2015-02-05 

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-04-22, § 59 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till motionen. Ordföranden 
konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och Kennerth Valterssons (SD) 
yrkande om bifall. Ordföranden ställer de båda förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag. 

Marie Litholm (KD), Sven Gustafsson (M) och Tobias Hammarberg 
(FP) hemställer om att lämna särskilt yttrande från Moderaterna, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna, vilket kommunstyrelsen medger.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen avslås. 

Reservationer 

Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Överläggningar i kommunfullmäktige 

Göran Svensson (S) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson (M), 
Tobias Hammarberg (FP) och Johan Svensk (MP) bifall till 
kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås. 

Henrik Svensson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Marie Litholm (KD), Sven Gustafsson (M) och Tobias Hammarberg 
(FP) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag att motionen 
avslås mot förslaget att bifalla motionen och finner att fullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Därefter finner 
ordföranden att fullmäktige medger att Marie Litholm (KD), Sven 
Gustafsson (M), och Tobias Hammarberg (FP) lämnar ett gemensamt 
särskilt yttrande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen avslås. 

2.     Marie Litholm (KD), Sven Gustafsson (M) och Tobias 
Hammarberg (FP) medges lämna ett gemensamt särskilt yttrande 
(bilaga). 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden 
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Dnr KS-MEX 2015/98 

§ 201 Försäljning av del av fastigheten Kalvsvik 
16:1 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Företaget STV Aapro AB har anmält intresse av att förvärva en tomt 
om 10 000 kvm inom verksamhetsområdet Albyberg. STV Aapro AB 
är ett företag som finns inom Södra Brandbergens företagspark. 
Företaget bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning. 
Företaget har för avsikt att uppföra ett hus som är skräddarsytt för 
företaget On Times verksamhet som ska hyra byggnaden. On Time 
ska ha tryckeri, kontor och lager och flytta sin nuvarande verksamhet i 
Nacka och Jönköping till Albyberg. 

Förhandlingar med STV Aapro AB har resulterat i ett förslag till avtal. 
I avtalet regleras att företaget får förvärva tomten mot en ersättning 
om 1600 kr/kvm tomtyta när bygglov erhållits och bygget påbörjats. 
Företaget betalar en handpenning när avtalet undertecknats. Från 
2016-01-01 arrenderar företaget tomten fram till dess 
byggnadsskyldigheten uppfyllts och förvärv kan ske. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har bedömt att företaget och dess 
tänkta hyresgäst uppfyller de kriterier som företag bör ha för att passa 
in i Albyberg, bl.a många anställda. Tomten är belägen i bakre 
kvarteret, utan skyltläge mot 73:an. 

Underlag för beslut 

- Avtal undertecknat av STV Aapro AB 2015-07-29. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    En tomt om ca 10 000 kvm av Kalvsvik 16:1 försäljs till STV 
Aapro AB. 

2.    Köpe- och markanvisningsavtal undertecknat av STV Aapro AB 
godkänns. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

1.    En tomt om ca 10 000 kvm av Kalvsvik 16:1 försäljs till STV 
Aapro AB. 

2.    Köpe- och markanvisningsavtal undertecknat av STV Aapro AB 
godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: MEX 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/5 

§ 202 Val av nämndemän till Södertörns tingsrätt 

 

Följande nomineringar har inkommit till kansliet: 

Socialdemokraterna 
Fanny Larsson 
Peshwas Farik Saadon 
Anna Bouzerzour 
Sofia Holmqvist 
Tiarana Larsson 
Sulaiman Solo Jusu 
Catina Haugaard 
Saara Gustafsson 
Toni Hofdek 
Annika Markén 
Ann Noord 
Ulf Tavic 
Eva Åsberg 
Inga Lill Carlström 
Christina Twerin 
Bert Chestersson 
Birgitta Gustafsson 
 
Moderaterna 
Magnus Kaijser 
Kjell Larsson 
Lennart Törnberg 
Gilbert de Wendel 
Mats Mattsson  
Karin Sjöfors 
Jerry Brandt 
Claes Bäckdahl 
Leonard Ekström 
Emma Fridebäck 
Margareta Stenbock von Rosen 
Bertil Moberg 
Susanne K Nyberger 
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Stefan Andersson 
 
Sverigedemokraterna 
Eva Manners 
Eva Karlsson 
Peter Lindefjärd 
Lennart Fridlund 
Siw Nordin Rydén 
 
Miljöpartiet 
Alvin Lindstam 
Birgitta Ahlgren 
Margareta Ekström 
Ilaf Ati 
 
Folkpartiet 
Birgitta Wiklund 
Wulf Schroeder 
Anna Lundströmer 
 
Vänsterpartiet 
Nafi Cilgin 
Jan-Olof Gustavsson 
 
Centerpartiet 
Bordläggning 
 
Kristdemokraterna 
Birgitta Sandell 
 
Rättvisepartiet Socialisterna 
Mi Alforsen 

Förslag till beslut 

1.    Enligt valberedningens förslag. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Nedanstående val bordläggs. 

Kandidat nominerad av Centerpartiet 

2.    Nedanstående val förrättas. 

Fanny Larsson 
Peshwas Farik Saadon 
Anna Bouzerzour 
Sofia Holmqvist 
Tiarana Larsson 
Sulaiman Solo Jusu 
Catina Haugaard 
Saara Gustafsson 
Toni Hofdek 
Annika Markén 
Ann Noord 
Ulf Tavic 
Eva Åsberg 
Inga Lill Carlström 
Christina Twerin 
Bert Chestersson 
Birgitta Gustafsson 
Magnus Kaijser 
Kjell Larsson 
Lennart Törnberg 
Gilbert de Wendel 
Mats Mattsson 
Karin Sjöfors 
Jerry Brandt 
Claes Bäckdahl 
Leonard Ekström 
Emma Fridebäck 
Margareta Stenbock von Rosen 
Bertil Moberg 
Susanne K Nyberger 
Stefan Andersson 
Eva Manners 
Eva Karlsson 
Peter Lindefjärd 
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Lennart Fridlund 
Siw Nordin Rydén 
Alvin Lindstam 
Birgitta Ahlgren 
Margareta Ekström 
Ilaf Ati 
Birgitta Wiklund 
Wulf Schroeder 
Anna Lundströmer 
Nafi Cilgin 
Jan-Olof Gustavsson 
Birgitta Sandell 
Mi Alforsen 
 

3.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kansliet KSF (förtroendemannaregistret) 

För kännedom: Södertörns tingsrätt 
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Dnr KS 2015/5 

§ 203 Befrielse från uppdrag 
 
Följande avsägelser har inkommit till kansliet: 

Jeanette Hellmark (FP), ledamot i stadsbyggnadsnämnden 

Veronica Pagard Salem (M), ersättare i stadsbyggnadsnämnden 

Kennerth Valtersson (SD), ledamot i beredningen för mänskliga 
rättigheter 

Eva Manners (SD), ersättare i grund- och förskolenämnden 

Kim Tuominen (V), ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

1.    Ovanstående befrias från sina uppdrag. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Ovanstående befrias från sina uppdrag. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: 

Akt 

För verkställighet: 

Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund) 

Kansliet KSF (förtroendemannaregistret) 

För kännedom: 

De entledigade 

Berörda gruppledare 

Berörda organ 
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Dnr KS 2015/5 

§ 204 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda 
 
God man enligt fastighetsbildningslagen** för ( ) t o m 2018-12-31 

Bordläggning 

**Den förtroendevalde behöver ha kunskap i jordbruks- och skogsbruksfrågor. 

Ersättare i valberedningen efter Anne-Catrin Eneroth (V) t o m 2018-
10-14 

Tove Ovsiannikov (V) 

Ledamot och i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter 
Marianne Reinemar (-) t o m 2018-12-31 

Johan Svensk (MP) 

1:e vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter 
Marianne Reinemar (-) t o m 2018-12-31 

Johan Svensk (MP) 

Deltidsengagerad förtroendevald med tjänstgöringsgrad 20 % efter 
Marianne Reinemar (-) t o m 2018-12-31 

Johan Svensk (MP) 

Ledamot i MR-beredningen efter Stig Sandahl (FP) t o m 2018-12-31 

Karl Anders Molin (FP) 

Förslag till beslut 

1.    Enligt valberedningens förslag. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Nedanstående val bordläggs. 

God man enligt fastighetsbildningslagen t o m 2018-12-31 

2.    Nedanstående val förrättas. 

Tove Ovsiannikov (V), ersättare i valberedningen efter Anne-
Catrin Eneroth (V) t o m 2018-10-14 
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Johan Svensk (MP), ledamot och i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden efter Marianne Reinemar (-) t o m 
2018-12-31 

Johan Svensk (MP), 1:e vice ordförande i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden efter Marianne Reinemar (-) t o m 
2018-12-31 

Johan Svensk (MP), deltidsengagerad förtroendevald med 
tjänstgöringsgrad 20 % efter Marianne Reinemar (-) t o m 2018-
12-31 

Karl Anders Molin (FP), ledamot i MR-beredningen efter Stig 
Sandahl (FP) 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 2015/5 

§ 205 Val till vissa uppdrag 
 
Ledamot i stadsbyggnadsnämnden efter Jeanette Hellmark (FP) t o m 
2018-12-31 

Peter Lilius (FP) 

Ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Veronica Pagard Salem (M) t 
o m 2018-12-31 

Nonna Karnova (M) 

Ledamot i beredningen för mänskliga rättigheter efter Kennerth 
Valtersson (SD) t o m 2018-12-31 

Sven Granberg (SD) 

Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Eva Manners (SD) t o 
m 2018-12-31 

Mikael Hagelsjö (SD) 

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Kim Tuominen (V) t o m 
2018-12-31 

Bordläggning (V) 

Förslag till beslut 

1.    Enligt valberedningens förslag. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Nedanstående val bordläggs. 

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Kim Tuominen (V) t 
o m 2018-12-31 

2.    Nedanstående val förrättas. 

Peter Lilius (FP), ledamot i stadsbyggnadsnämnden efter Jeanette 
Hellmark (FP) t o m 2018-12-31 

Nonna Karnova (M), ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter 
Veronica Pagard Salem (M) t o m 2018-12-31 
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Sven Granberg (SD), ledamot i beredningen för mänskliga 
rättigheter efter Kennerth Valtersson (SD) t o m 2018-12-31 

Mikael Hagelsjö (SD), ersättare i grund- och förskolenämnden 
efter Eva Manners (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 
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Dnr KS 2015/375 

§ 206 Framställan av interpellationer och frågor 
 
KS 2015/444 

Interpellation från Marie Litholm (KD) om ”ansvarskontrakt” mellan 
elev-förälder-lärare 

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 2015/479 

Interpellation från Tobias Hammarberg (FP) om inkonsekvent politik 

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). 

__________ 
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KS 2015/481 

Interpellation från Sara Sixten (M) om lärarbristen 

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). 

__________ 

Expedieras: Akter 

För kännedom: Politiska sekreterare 
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Dnr KS 2015/376 

§ 207 Anmälan av motioner 
 

KS 2015/445 

Motion från Marie Litholm (KD) och Suzanne Kickan Enman (KD) 
om att låta skolköken laga god och näringsriktig mat till äldre 

Förslag till beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

KS 2015/480 

Motion från Henrik Svensson (SD) om fall- och skadeprevention 

Förslag till beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

Expedieras: Akter 
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Dnr KS 2015/377 

§ 208 Anmälan av medborgarförslag 
 

KS 2015/426 

Medborgarförslag: Separata badtider för kraftiga personer 

Förslag till beslut 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

__________  

KS 2015/433 

Medborgarförslag: Fritidsgård i Vega 

Förslag till beslut 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

__________ 

KS 2015/435 

Medborgarförslag: Förslag till park i Västerhaninge 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut. 

__________ 
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut. 

__________ 

KS 2015/436 

Medborgarförslag: Gör en kulturpark runt Åbyskolan och Antikladan 
vid Västerhaninge centrum 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

__________ 

KS 2015/448 

Medborgarförslag: Renovera utegymmet och bygg en hinderbana vid 
Rudans friluftsområde 

Förslag till beslut 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

__________ 

KS 2015/467 

Medborgarförslag: Starta och driv en träffpunkt på Muskö 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till äldrenämnden för beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till äldrenämnden för beslut. 
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__________ 

Expedieras: 

Akter 

För kännedom: 

Förslagsställarna 

Berörda nämnder 
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Dnr KS 2015/356 

§ 209 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) 
om föreningen Haninge FBC fortsatta framtid 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) 
lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen bordläggs då interpellanten inte är närvarande. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/407 

§ 210 Svar på interpellation från Samuel Skånberg 
(V) om minskad köttkonsumtion för klimat och 
hälsa 

 

Kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor Annica Hjerling 
(MP) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/415 

§ 211 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om förstelärares arbetsvillkor 

 

Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) 
lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/416 

§ 212 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om extra val till Haninges 
kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunfullmäktige Protokoll  63 (68) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-10-12   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/417 

§ 213 Svar på interpellation från Michael Fridebäck 
(M) om idrottsakademierna 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Anders 
Nordlund (S) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen bordläggs då interpellanten inte är närvarande. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/418 

§ 214 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om Brandbergsskolan 

 

Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) 
lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/419 

§ 215 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om oroande stor drogtillgänglighet kring 
Haninges skolor 

 

Socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/420 

§ 216 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om socialsekreterares arbetssituation 

 

Socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/392 

§ 217 Meddelanden 
 

Om inget annat anges finns meddelandena hos kommunfullmäktiges 
sekreterare. 

 
Meddelande från revisionen 2015-08-25 om förstudie av kommunens 
styrning ur ett medborgarperspektiv 

Meddelande från revisionen 2015-08-25 om förstudie av riktlinjer och 
uppföljning av beslut på delegation 

Beslut från Länsstyrelsen i Stockholm 2015-09-16; Överklagande i 
fråga om en detaljplan för Vega, Stadsdel Vega, detaljplan 4, Haninge 
kommun (Länsstyrelsen avslår överklagandet.) 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-09-23; § 46 
Medborgarförslag: Gör ett utegym som är lättillgängligt för alla 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-09-23;  
§ 47 Medborgarförslag: Ett utegym vid Hanvedens idrottsplats 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-09-23;  
§ 48 Medborgarförslag: Ett utegym vid Hanvedens idrottsplats 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-09-23;  
§ 49 Medborgarförslag: Ett utegym vid Hanvedens idrottsplats 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-09-23;  
§ 50 Medborgarförslag: Ett utegym vid Hanvedens idrottsplats 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-09-23;  
§ 51 Medborgarförslag: Ett utegym vid Hanvedens idrottsplats 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-09-23;  
§ 52 Medborgarförslag: Ett utegym vid Hanvedens idrottsplats 

Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-09-23;  
§ 104 Medborgarförslag: Utöka cykelbanan gångvägen längs med 
Södertäljevägen 

Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-09-23;  
§ 105 Medborgarförslag: Utbyggd fortsättning på gång-/cykelvägen 
utmed Södertäljevägen och nedför Sorundavägen 
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Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-09-23;  
§ 106 Medborgarförslag: Röja och gallra området vid Blåkullavägen 

Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-09-23;  
§ 107 Medborgarförslag: Inför jämställd snöröjning 

Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-09-23;  
§ 108 Medborgarförslag: Sanera vid återvinningsstation i anslutning 
till Västerhaninge kyrkogård 

Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-09-23;  
§ 109 Medborgarförslag: Fler papperskorgar och med bättre kvalitet 

Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-09-23;  
§ 110 Medborgarförslag: Utöka antalet papperskorgar i Vega 

Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-09-23;  
§ 111 Medborgarförslag: Fredrika Bremergymnasiet och Fredrik bör 
byta namn 

Protokollsutdrag äldrenämnden 2015-09-24; § 91 Rapportering enligt 
socialtjänstlagen 

Förslag till beslut 

1.    Meddelandena läggs till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Meddelandena läggs till handlingarna. 

__________ 

Expedieras: Akter 

 


