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Plats och tid Skärgårdssalen 
 Måndag 2015-11-09, kl. 16.00–19.30 
  
Beslutande Kenneth Forsberg, ordförande (S) 

Sahir Drammeh, 1:e vice ordförande (MP) 
Marietta de Pourbaix-Lundin, 2:e vice ordförande (M) 
Meeri Wasberg (S) 
Sepideh Erfani (S), § 222-244 
Göran Svensson (S) 
Anders Nordlund (S) 
Mikko Svensson (S) 
Annett Haaf (S) 
Göran Eriksson (S), § 223-244 
Yosefin Janabi (S), § 222-244 
Ann-Christine Erlandsson (S) 
Tomas Jensen (S) 
Margareta Bernhardsson (S) 
Christer Erlandsson (S) 
Jorge Galvéz (S) 
Martina Mossberg (M) 
Michael Fridebäck (M) 
Sven Gustafsson (M) 
Sedat Dogru (M) 
Sara Sixten (M) 
Marin Tomic (M) 
Joakim Goding (M), § 232-244 
Mats Mattson (M) 
Kristoffer Eriksson (M) 
Pernilla Kjellin (M) 
Gilbert de Wendel (M) 
Birgitta Karlfeldt (M) 
Daniel Lassnäs (M) 
Mikael Kjellin (M) 
Kjell Larsson (M), § 223-244 
Henrik Svensson (SD), § 218-221 
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), § 221-244 
Pia Lublin (FP) 
Nafi Cilgin (V) 
Samuel Skånberg (V) 
Tove Ovsiannikov (V) 
Petri Salonen (C) 
Joachim Krylborn (KD) 
Marie Litholm (KD) 
Mattias Bernhardsson (RS) 
Lina Rigney Thörnblom (RS) 
Anna Ragnar (-), § 226-244 
 
Ove Schramm (S), tjänstgörande ersättare för Sepideh Erfani (S), § 218-221 
Jaan Ungerson (S), tjänstgörande ersättare för Åsa Westlund (S) 
Barbro Nordgren (S), tjänstgörande ersättare för Maria Fägersten (S) 
Esa Kalasniemi (S), tjänstgörande ersättare för Göran Eriksson (S), § 218-
222 
Kerstin Hedin (S), tjänstgörande ersättare för Yosefin Janabi (S), § 218-221 
Leif Larsson (S), tjänstgörande ersättare för Joakim Spångberg (S) 
Madeleine Palmgren (S), tjänstgörande ersättare för Latifa Larbi (S) 
Gunnel Trelje (S), tjänstgörande ersättare för Sait Drammeh (S) 
Maria Levin (S), tjänstgörande ersättare för Linda Wilén (S) 
Ali Reunanen (M), tjänstgörande ersättare för Alexandra Anstrell (M) 
Ewa Wasiewicz (M), tjänstgörande ersättare för Joakim Goding (M), § 218-
231 
Sadik Akan (M), tjänstgörande ersättare för Kjell Larsson (M) § 218-222 
Yvonne Forsberg (SD), tjänstgörande ersättare för Jenny Manners (SD) 
Bernt Strömberg (SD), tjänstgörande ersättare för Henrik Svensson (SD), § 
218-221 
Eva Karlsson (SD), tjänstgörande ersättare för Dennis Askling (SD) 
Acer Tuncer (MP), tjänstgörande ersättare för Anna Ragnar (-), § 218-225 
Ahmet Ugan (MP), tjänstgörande ersättare för Marianne Reinemar (-) 
Kjell Bjerrehorn (FP), tjänstgörande ersättare för Kristina Hallberg (FP), § 
218-220 
Gustav Klockhoff (FP), tjänstgörande ersättare för Jeanette Hellmark (FP) 
Raymond Svensson (C), tjänstgörande ersättare för Ulla-Britt Öhman (C), § 
229-244 
Elisabet Sandberg (C), tjänstgörande ersättare för Ulla-Britt Öhman (C), § 
218-228 
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Ersättare Lars Lindholm (M) 

Lennart Törnberg (M) 
Inger Granberg (M) 
Birgitta Ahlgren (MP) 
Suzanne Kickan Enman (KD) 
Berith Jansson (KD) 
Sanna Tefke (RS) 
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Justeringens 
plats och tid 

Kansliet, 2015-11-18 

  
Paragrafer 218 - 244 

Sekreterare 

   

 Rebecca Band   

Ordförande 

   

 Kenneth Forsberg (S)   

Justerare 

   

 Sahir Drammeh (MP) Marietta de Pourbaix-Lundin (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 2015-11-09  
   
Datum då anslaget 
sätts upp 

2015-11-11 avseende § 227, 235-237 (omedelbar justering) 
2015-11-19 avseende § 218-226, 228-234, 238-244 

 

   
Datum då anslaget 
tas ned 

2015-12-03 avseende § 227, 235-237 (omedelbar justering) 
2015-12-11 avseende § 218-226, 228-234, 238-244 

 

   
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelsens kansli  

Underskrift 

    

 Rebecca Band, sekreterare    
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§ 244 Meddelanden ......................................................................................................58 

 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunfullmäktige Protokoll  9 (58) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-11-09   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/369 

§ 218 Kungörelse 
 
Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2015-10-29 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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Dnr KS 2015/370 

§ 219 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 2015-11-18. 

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 2015-11-18. 

__________ 
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Dnr KS 2015/371 

§ 220 Ledamöternas frågestund 
 
- Martina Mossberg (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Meeri 
Wasberg (S) om Sverigeförhandlingen. 

- Joachim Krylborn (KD) frågar kommunstyrelsens ordförande Meeri 
Wasberg (S) om flyktingsituationen. 

- Kennerth Valtersson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande 
Meeri Wasberg (S) om bostäder i kommunen. 

- Mattias Bernhardsson (RS) frågar äldrenämndens ordförande Annett 
Haaf (S) om hemtjänst på Dalarö. 

- Sven Gustafsson (M) frågar stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Göran Svensson (S) om Haningeterrassen. 

- Pia Lublin (FP) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Mehmet Coksürer (MP) om nämndens åtgärder för nyanlända. 

- Eva Manners (SD) frågar stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Göran Svensson (S) om utomhusbelysning i kommunen. 

- Lina Rigney Thörnblom (RS) frågar kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Mehmet Coksürer (MP) om Gula Villan. 

- Michael Fridebäck (M) frågar kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Mehmet Coksürer (MP) om ambitioner för kultur- och 
fritidsverksamheten. 

- Pernilla Kjellin (M) frågar socialnämndens ordförande Petri Salonen 
(C) om socialtjänstens insatser för barn och unga. 

- Marin Tomic (M) frågar gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande Anders Nordlund (S) om Fredrika Bremergymnasiet. 

  

__________ 
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Dnr KS 2015/356 

§ 221 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) 
om föreningen Haninge FBC fortsatta framtid, 
bordlagt ärende 

 
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-12. 

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

Förslag till beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/417 

§ 222 Svar på interpellation från Michael Fridebäck 
(M) om idrottsakademierna, bordlagt ärende 

 
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-12. 

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

Förslag till beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen är besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/116 

§ 223 VA-plan för antagande 
Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Genom EUs vattendirektiv finns det idag en vattenförvaltning som 
syftar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. 
Stadsbyggnadsnämnden har i enlighet med vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram och kommunens vattenplan tagit fram en VA-plan. 

VA-planen består av två huvuddelar: 

- Den allmänna VA-försörjningen inom verksamhetsområdet. 

- VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområde vilket 
inkluderar en VA-utbyggnadsplan samt plan för enskild VA-
försörjning. 

Stadsbyggnadsnämnden har inhämtat synpunkter från myndigheter, 
föreningar med flera under remissperioden 2014-07-07 — 2014-10-
03. 

Stadsbyggnadsnämnden har kompletterat VA-planen med en 
ekonomisk konsekvensbeskrivning för perioden 2015 - 2022. 

Stadsbyggnadsnämnden har även föreslagit kommunstyrelsen att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att etablera en 
förvaltningsövergripande styrgrupp för dagvatten- och VA-frågor 
samt att kommunstyrelseförvaltningen ska förvalta den framtagna 
recipientklassningen. 

Förvaltningens synpunkter 

VA-planen är ett steg på vägen för att kommunen ska uppnå 
ambitionerna med 10 000 nya bostäder och 7 500 nya arbetsplatser till 
2030 samtidigt som miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppnås. 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att VA-planen är ett bra verktyg 
för en hållbar planering, såväl för den allmänna som för den enskilda 
VA-försörjningen i kommunen. VA-planen syftar till att säkerställa 
kapaciteten i huvudledningsnätet, till vilket cirka 90 % av kommunens 
invånare är anslutna, och att möjliggöra omvandling och förtätning i 
områden som ligger utanför verksamhetsområdena. 
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Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den allmänna 
VA-försörjningen inom verksamhetsområdet utan hänvisar vad gäller 
kapaciteten för avloppsrening till särskilt ärende angående Fors 
avloppsreningsverk. 

Förvaltningen delar stadsbyggnadsnämndens bedömning, utifrån den 
prioriteringsmodell som redovisas och tillämpas, att skärgården kan 
lösa sin VA-försörjning i enskild/samfälld regi. Om kunskapen eller 
situationen förändras och kommunens skyldighet enligt 6 § LAV 
aktualiseras får VA-planen revideras. 

Utifrån den ekonomiska konsekvensbeskrivningen konstaterar 
kommunstyrelseförvaltningen att investeringarna för den kommande 
åttaårsperioden är något högre än den föregående beroende på 
förnyelsebehov i de olika ledningsnäten men i nivå med de 
budgeterade kostnaderna i investeringsplanen för 2016-2018. 
Investeringstakten under perioden är högre än avskrivningarna, vilket 
innebär ökade kapitalkostnader. Till detta kommer betydande 
kostnadsökningar för avloppsvatten till Henriksdal och utbyggnaden 
av Fors. Tillsammans kommer detta att uppskattningsvis påverka 
taxan med i snitt 5-8 procent per år under perioden. 

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i konsekvensbedömningens 
slutsats att underskott i utbyggnaden av VA utanför nuvarande 
verksamhetsområde täcks av andra VA-utbyggnader i Haninge 
kommun som ger ett överskott. 

Investeringskostnaderna för skattekollektivet uppskattas till totalt 9-
14 mkr för hela perioden enligt konsekvensbedömningen. 
Kostnaderna avser våtkompostanläggning, och skyddsåtgärder för 
Hanvedens vattentäkt. Åtgärderna får prövas i den årliga 
budgetprocessen. 

Förvaltningen är positiv till förslagen om en förvaltningsövergripande 
styrgrupp för dagvatten- och VA-frågor men anser att denna fråga 
kan hanteras direkt av berörda förvaltningar. Förvaltningen av 
recipientklassificeringen har kommunstyrelseförvaltningen redan 
åtagit sig. 

Underlag för beslut 

- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-03-25 § 34 

- VA-plan för Haninge kommun, reviderad remissversion 2015-03-31 
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- VA-planen. Förslag till ny skrivning av stycke 4.4. Ändringarna är 
inarbetade i VA-plan för Haninge kommun, reviderad remissversion 
2015-03-31 

- VA-översikt 

- VA-policy 

- Remissredogörelse 2015-01-16 

- Ekonomisk konsekvensbeskrivning av Haninges VA-plan, 2015-02-
19 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    VA-plan för Haninge kommun, daterad 2015-03-31, antas. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Göran Svensson (S) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson (M), 
Elisabet Sandberg (C) och Johan Svensk (MP) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    VA-plan för Haninge kommun, daterad 2015-03-31, antas. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden, SMOHF, Björn Oliviusson 
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Dnr KS 2015/101 

§ 224 Inriktningsbeslut för Fors avloppsreningsverk 
Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsnämnden har 2014-04-23, § 56, beslutat följande. 

1. Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
ansöka om tillstånd för Fors avloppsreningsverk enligt alternativ 
Aktivt slam. 

2. Stadsbyggnadsnämnden äskar 11 miljoner kronor i 
investeringsmedel 2017 till förprojektering. Äskande om totalram för 
investeringen sker i kommande års budgetprocess. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningen uppdras att söka samverkan med KTH 
kring utveckling och forskning vid utvecklingen av reningsverket. I 
det utvecklingsarbetet ska ingå en fördjupad studie av växthus för det 
biologiska reningssteget vilket bl a marknadsförs av Organica. 

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet inför behandlingen 
av det i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förvaltningens 
genomgång av underlaget för stadsbyggnadsnämndens beslut ledde 
till att ett antal frågor behövde besvaras innan kommunstyrelseför-
valtningen kan formulera och motivera ett förslag till beslut. 

De uppkomna frågorna rör  
- belastning, dvs mängden anslutna abonnenter 
- gränsvärden och utsläpp till recipient, bl a reningskrav 
- risk och tid 
- driftkostnad efter utbyggnad av Fors 
- investeringskostnaden för överföringsledning till Henriksdal 
- livscykelkostnader (LCC-kostnader). 

 

Frågornas närmare innehåll framgår av kommunstyrelseförvaltningens 
bifogade skrivelse 2014-08-18, ”Inriktningsbeslut för Fors 
reningsverk – frågor att besvara innan ärendet behandlas av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”. Svar på frågorna finns i 
stadsbyggnadsförvaltningens bifogade skrivelse 2014-09-10, ”Svar till 
beredningsfrågor om inriktningsbeslut för Fors avloppsreningsverk”. 
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Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningens åtgärder under beredningen av 
ärendet samt förvaltningens slutliga överväganden framgår av bifogad 
skrivelse, daterad 2015-10-06. Förvaltningen tillstyrker 
stadsbyggnadsnämndens förslag om att ansöka om tillstånd för Fors 
avloppsreningsverk enligt alternativ Aktivt slam. 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-10-06, 
”Inriktningsbeslut för Fors avloppsverk”. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-04-23, § 56, inkl bilagor. 

Kommunstyrelseförvaltningen 2014-08-18, ”Inriktningsbeslut för 
Fors avloppsreningsverk – frågor att besvara innan ärendet behandlas 
av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-09-10, ”Svar till beredningsfrågor 
om inriktningsbeslut för Fors avloppsreningsverk”. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ansöka om tillstånd för 
Fors avloppsreningsverk enligt alternativ Aktivt slam. 

2. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i sitt kommande förslag 
till Mål och budget 2017-2018 precisera behovet av 
investeringsmedel för ombyggnaden av Fors avloppsreningsverk. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Göran Svensson (S) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson (M), 
Mattias Bernhardsson (RS), Elisabet Sandberg (C) och Johan Svensk 
(MP) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mattias Bernhardsson (RS) hemställer om att få lämna ett särskilt 
yttrande. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut – 
kommunstyrelsens – och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att fullmäktige 
medger att Mattias Bernhardsson (RS) lämnar ett särskilt yttrande. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ansöka om tillstånd för 
Fors avloppsreningsverk enligt alternativ Aktivt slam. 

2. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i sitt kommande förslag 
till Mål och budget 2017-2018 precisera behovet av 
investeringsmedel för ombyggnaden av Fors avloppsreningsverk. 

3. Mattias Bernhardsson (RS) medges lämna ett särskilt yttrande 
(bilaga). 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning 
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Dnr KS 2015/451 

§ 225 Fastställande av VA-taxa för 2016 
Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

VA-taxan består av två delar, anläggningsavgifter och brukningsav-
gifter. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om avgiftsändringar inom 
ramen för tidigare fastställda indexuppräkningar. Beslut om större 
ändringar tas av kommunfullmäktige. 

Stadsbyggnadsnämnden har 2015-09-23, § 115, för egen del beslutat 
att justera anläggningsavgifterna i storleksordning med entreprenad-
index E84, vilket innebär en höjning med 0,91 % fr o m 2016-01-01. 
Därutöver har stadsbyggnadsnämnden föreslagit att kommunfull-
mäktige beslutar om följande ändringar i förhållande till nuvarande 
taxa, att gälla fr o m 2016-01-01: 

• En höjning av brukningsavgifterna för fastigheter och 
dagvatten allmän platsmark med 5 procent. 

• En höjning av industriavloppstaxan med 9 procent. 

• Att lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka 
bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning 
som kommunen godkänner. För lägenheter på högst 35 kvm 
i bostadsfastighet reduceras lägenhetsavgiften för dessa 
lägenheter enligt § 5.1 d) (lägenhetsavgift) med 50 procent. 

• Ett avgiftstillägg för samordnad nedtagning och uppsättning 
av utvändigt placerade vattenmätare, inklusive avstängning 
och påsläpp av vattentillförsel vid två tillfällen per år samt 
vinterförvaring av vattenmätare, till en kostnad av 400 kr per 
år (med moms). 

• Ett avgiftstillägg för stängning och öppning av servisventil 
för fritidshus som har mätarlösa abonnemang, till en kostnad 
av 100 kr per år (med moms). 

Stadsbyggnadsnämndens ovan beskrivna ändringsförslag framgår mer 
ingående av stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 
2015-09-07. Detta med undantag för punkt 3, där nämndens förslag 
innebär en annan skrivning än förvaltningens. 
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Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot 
stadsbyggnadsnämndens förslag. 

Underlag för beslut 

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-09-23, § 115 

- Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-07, av 
vilken de föreslagna ändringarna framgår även i siffror. 

- VA-taxa 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    VA-taxan revideras i enlighet med stadsbyggnadsnämndens 
förslag och fastställs att gälla fr o m 2016-01-01. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Göran Svensson (S) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson (M), 
Elisabet Sandberg (C) och Johan Svensk (MP) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Lina Rigney Thörnblom (RS) meddelar att Rättvisepartiet 
Socialisterna avstår från att delta i beslutet samt hemställer om att få 
lämna ett särskilt yttrande. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut – 
kommunstyrelsens – och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att fullmäktige 
medger att Lina Rigney Thörnblom (RS) lämnar ett särskilt yttrande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    VA-taxan revideras i enlighet med stadsbyggnadsnämndens 
förslag och fastställs att gälla fr o m 2016-01-01. 

2.    Lina Rigney Törnblom (RS) medges lämna ett särskilt yttrande 
(bilaga). 

Mattias Bernhardsson (RS) och Lina Rigney Thörnblom (RS) deltar 
inte i beslutet. 

__________ 
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Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: Stadsbyggnadsförvaltningen (VA-avdelningen) 
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Dnr KS 2015/281 

§ 226 Renhållningstaxa 2016 
Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

SRV återvinning AB (SRV) har genom styrelsebeslut 2015-05-21 
hemställt att kommunfullmäktige fastställer föreslagen 
renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2016. De föreslagna 
ändringarna i förhållande till 2015 års taxa innebär följande: 

- En generell taxehöjning om 1 % enligt index. 
- Ökat incitament för utsortering av matavfall genom att årsavgiften 
för abonnemang med källsortering av matavfall sänks med 50 kronor 
medan årsavgiften för osorterat abonnemang höjs med 100 kronor. 
- Tillägg av en skrivning i taxan som tillåter SRV att efter upprepade 
felsorteringstillfällen, med efterföljande skriftliga påpekanden, plocka 
bort det bruna kärlet för matavfall och klassa om tjänsten till 
osorterat. 
- En sänkning av avgiften för Sorterahemma med 200 kr (inkl moms) 
per år under en femårsperiod, för att på sikt nå samma taxa som ett 
matavfallsabonnemang. 
- En justering av taxan för gemensamhetsanläggningar så att rabatten i 
kronor är samma för källsortering av matavfall respektive osorterat i 
förhållande till enbostadshustaxan. 
- En justering av flerbostadshustaxan så att priset per liter för 
respektive behållartyp blir detsamma, oavsett storlek på behållaren.  
- En justering av taxorna för sopsug, slam och fettavskiljare för att 
bättre motsvara verklig kostnad. 
- En omklassning av deponirest till grovsopor och därmed 
viktbaserad taxa. 

En mer ingående redogörelse av ovanstående ändringsförslag finns i 
bilaga 2 - Förslag på förändringar i taxan 2016. 

SRV:s förslag till renhållningstaxa för 2016 har remitterats till 
stadsbyggnadsnämnden som i beslut 2015-09-23 § 121 har tillstyrkt 
förslaget. 
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Förvaltningens synpunkter 

Av den fjärde punkten ovan framgår att SRV föreslår en sänkning av 
avgiften för tjänsten Sorterahemma med 200 kr per år under en 
femårsperiod, för att på sikt nå samma taxa som ett matavfallsabon-
nemang. Med anledning av förslaget vill kommunstyrelseförvalt-
ningen förtydliga att fullmäktige fastställer renhållningstaxan i sin 
helhet för ett år i taget. Sorterahemma kan inte brytas ut för ett 
femårigt beslut och därför måste motsvarande justering finnas med i 
den föreslagna taxan inför varje nytt år de kommande åren för att nå 
den effekt SRV eftersträvar. 

Utöver ovanstående påpekande har kommunstyrelseförvaltningen 
inga invändningar mot föreslagen renhållningstaxa för 2016. 

Underlag för beslut 

- Bilaga 1 Förslag till renhållningstaxa för 2016 

- Bilaga 2 Beskrivning av de förändringar som föreslås i taxan för 
2016 

- Bilaga 3 Jämförelse mellan taxa 2015 och 2016 

- Bilaga 4 Protokoll från SRV återvinning AB:s styrelsemöte 2015-05-
21, se punkt 4b 

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-09-23, § 121 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Renhållningstaxa för Haninge kommun fastställs i enlighet med 
bilaga 1, att gälla från och med den 1 januari 2016. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Margareta Bernhardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Renhållningstaxa för Haninge kommun fastställs i enlighet med 
bilaga 1, att gälla från och med den 1 januari 2016. 
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__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: SRV återvinning AB 

För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden 
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Dnr KS 2015/195 

§ 227 Remiss: En kommunallag för framtiden (SOU 
2015:24) 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Haninge kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet 
En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24). 

I betänkandet föreslås en rad ändringar i kommunallagen med syfte 
att bidra till en mer professionell och effektiv kommunal verksamhet 
samt med syfte att lagen ska utgå ifrån ett medborgarfokus. 

Förbättrade förutsättningar för en professionell verksamhet 
- Kommun- och landstingsstyrelsen ska kunna ges rätt att fatta beslut 
som rör andra nämnders verksamhet. 
- Verksamhet i egen regi ska följas upp på samma sätt som 
verksamhet som utförs av privata utförare. 
- De anställda ska ges en tydligare roll i lagen. 
- Kommundirektörens uppgifter ska i varje kommun fastställas i en 
instruktion. 
- Möjligheterna att utse styrelseledamöter utan partipolitisk bakgrund i 
kommunala aktiebolag ska öka. 

Stärkt rättssäkerhet och kontroll 
- Företag och ideella föreningar ska kunna överklaga kommunala 
beslut genom laglighetsprövning. 
- Lagen ska skärpas så att olagliga beslut inte verkställs. 
- Förtroendevalda revisorer ska vara kvar, men ordförande som utses 
ska väljas från den politiska minoriteten. 
- Beslut ska anslås på en anslagstavla på den kommunala webbplatsen 
i stället för på en fysisk anslagstavla. 

En tydligare koppling mellan EU och kommunerna 
- Kommuners och landstings möjligheter att tillhandahålla tjänster av 
allmänt intresse ska förtydligas. 
- Det ska tydliggöras att kommuner och landsting ska verka för 
konkurrensneutralitet och följa EU:s statsstödsregler. 
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Försöksverksamhet med majoritetsstyre 
- Kommuner och landsting ska under nästa mandatperiod på försök 
kunna införa majoritetsstyre. 

Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 
januari 2018. 

Förvaltningens synpunkter 

I bilagt förslag till remissyttrande tillstyrks flera av betänkandets 
förslag; t ex att fullmäktige får möjlighet att besluta att ge 
kommunstyrelsen en starkare ställning, att synliggöra rollfördelningen 
mellan de förtroendevalda och anställda samt att digitalisera den 
kommunala anslagstavlan. Kommunstyrelseförvaltningen avstyrker 
även flera förslag i betänkandet; t ex föreslagna regler beträffande 
rekryteringen till kommunala bolag, att utvidga kommunmedlemskap 
till företag och ideella föreningar samt att utvidga möjligheten till 
laglighetsprövning av budgetbeslut. 

Vid framarbetandet av förslaget till remissyttrande har 
kommunstyrelseförvaltningen utgått ifrån det remissyttrande som 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. 

Underlag för beslut 

- Haninge kommuns remissyttrande – En kommunallag för framtiden 
(SOU 2015:24), förslag daterat 2015-10-06 

- SKL:s kanslis förslag till yttrande, daterat 2015-09-24 (behandlas av 
SKL:s styrelse 2015-10-23) 

- Sammanfattning av betänkandet En kommunallag för framtiden 

- Betänkandet återfinns i sin helhet på regeringens webbplats: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-
utredningar/2015/03/sou-201524/ 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar skall utgöra 
Haninge kommuns yttrande över betänkandet En kommunallag 
för framtiden. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Överläggningar i kommunfullmäktige 

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Marietta de Pourbaix-
Lundin (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mattias Bernhardsson (RS) yrkar med instämmande av Anna Ragnar 
(-) bifall till ett eget förslag från Rättvisepartiet Socialisterna, 
innebärande att följande ändring respektive tillägg görs i 
kommunstyrelsens förslag till remissyttrande: 

5.5 Kommunen avstyrker förslaget att fullmäktige ska få möjlighet att 
besluta att ge styrelsen en stärkt ställning. 

5.8 Kommunen avstyrker att förslaget med majoritetsstyre 
genomförs. 

Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att det finns två förslag 
till beslut – kommunstyrelsens och det egna förslaget från 
Rättvisepartiet Socialisterna. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar skall utgöra 
Haninge kommuns yttrande över betänkandet En kommunallag 
för framtiden. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 

Mattias Bernhardsson (RS) och Lina Rigney Thörnblom 
(RS) reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Finansdepartementet (Observera särskild instruktion 
för expediering i remissmissivet.) 
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Dnr KS 2015/465 

§ 228 Förslag till attestreglemente 
Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt 
attestreglemente, daterat 2015-10-02. I förhållande till det reglemente 
som gäller idag är det främst en mindre anpassning till kommande 
elektronisk handel. 

I paragraf 6 är det infört en ny attest, maskinell attest, där kontroll av 
prislista, avtal, attestkontroll och kontering kan ske maskinellt under 
förutsättning att fakturan stämmer mot ovanstående. 

Kommunfullmäktige fastställer reglementet. Riktlinjer i form av 
tillämpningar till attestreglementet bifogas för kännedom och 
kommer att fastställas av kommundirektören när reglementet är 
fastställt. 

Underlag för beslut 

- Förslag till attestreglemente daterat 2015-10-02 inkl utkast till 
riktlinjer 

- Nuvarande attestreglemente daterat 2011-07-01 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Attestreglementet fastställs att gälla från och med 2015-12-01. 
Nuvarande attestreglemente upphör därmed att gälla från detta 
datum. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Attestreglementet fastställs att gälla från och med 2015-12-01. 
Nuvarande attestreglemente upphör därmed att gälla från detta 
datum. 

__________ 

Expedieras: Akt 
För verkställighet: Ekonomiavdelningen 
För kännedom: Alla nämnder  
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Dnr KS 2015/218 

§ 229 Motion från Alexandra Anstrell (M) om 
Internationellt arbete och vänorter 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Moderaterna i Haninge, genom Alexandra Anstrell, har lämnat in en 
motion där man föreslår kommunfullmäktige besluta 

- att uppdra till kommunstyrelsen att arbeta fram en internationell 
policy med tillhörande handlingsplan 

- att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av befintligt 
vänortssamarbete och utifrån aktuella behov av kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte samt utvecklingsfrämjande insatser återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag på förändringar. Här ska en analys 
av ett eventuellt samarbete med Rumänien, för hjälp till självhjälp, 
finnas med. 

Förvaltningens synpunkter 

Haninge kommuns nuvarande internationella program antogs av 
kommunfullmäktige 2008-10-13, § 204. 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att programmet fortfarande är 
aktuellt och kan användas för det dagliga arbetet med internationella 
frågor. 

Gällande vänortsavtal med kommunens vänorter går ut under 2017, 
förutom avtalet med Krokom som går ut under 2018. En 
aktualitetsprövning av utbytet med nuvarande vänorter bör göras 
under 2016 inför eventuell förlängning av avtalen. 

Kommunfullmäktige fastställde 2015-06-08, § 146, Mål och budget 
2016-2017. Kommunstyrelsen har fått följande uppdrag under punkt 
4.1 (sid 25). 

- Utreda vänortssamarbeten, hur fungerar de i dag samt ta fram 
förslag till eventuella förändringar. 

I samband med utredningen av vänortssamarbetet är det enligt 
kommunstyrelseförvaltningens bedömning lämpligt att även göra en 
översyn av det internationella programmet. 
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Mot bakgrund av kommunfullmäktiges ovan nämnda beslut om Mål 
och budget 2016-2017 och kommunstyrelseförvaltningens 
redogörelse i övrigt, behöver något ytterligare beslut med anledning 
av motionen som sådan inte fattas. 

Underlag för beslut 

- Motionen. 

- Haninge kommuns internationella program. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Alexandra Anstrell (M), Tobias Hammarberg (FP) och Marie Litholm 
(KD) yrkar bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att det finns 
två förslag till beslut; kommunalrådsberedningens förslag och 
yrkandet om bifall från Alexandra Anstrell (M), Tobias Hammarberg 
(FP) och Marie Litholm (KD). 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. 

Reservationer 

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck - 
samtliga (M) reserverar sig mot beslutet. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Meeri Wasberg (S) 
att ärendet bordläggs. 

Ordföranden konstaterar att det enbart finns ett förslag till beslut – 
att ärendet bordläggs – och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Ärendet bordläggs. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/223 

§ 230 Motion från Henrik Svensson (SD) om låt 
sunt förnuft råda 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Henrik Svensson (SD) har inkommit med en motion som handlar om 
hur kommunen skall hantera satsningar på olika kulturprojekt och 
föreslår att kommunfullmäktige skall besluta att 

1. Projekt som avser kultur, försköning av kommunen eller 
uppförande av konstverk som kostar upp till 50 000 kr per projekt får 
godkännas på sedvanligt sätt inom kommunen. 

2. Projekt som avser kultur, försköning av kommunen eller 
uppförande av konstverk som kostar mer än 50 000 kr per projekt 
måste först godkännas av minst en 2/3 majoritet i 
kommunfullmäktige 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget varje år och 
fastställer därmed regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning. I 
dessa står det skrivet att när kommunfullmäktige har beslutat om en 
budgetram har respektive nämnd/styrelse i uppgift att upprätta en 
detaljbudget. Det ingår i nämndernas uppdrag att utveckla sin 
verksamhet utifrån sin budget och anpassa sin verksamhet till ändrade 
förhållanden. Kommunfullmäktige har genom detta lagt ansvaret på 
nämnderna att hantera detaljerna om hur medel fördelas inom de 
givna ramar som finns. 

Medel för konstnärlig utsmyckning, som utgör 1 % av 
lokalinvesteringarna, finns i kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget. I reglerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
finns det inskrivet att varje nämnd beslutar själv hur 
investeringsmedel skall fördelas vidare om kommunfullmäktige inte 
beslutat annat. För 2016 finns det 3,1 mnkr kronor budgeterat för 
konstnärlig utsmyckning som kultur- och fritidsnämnden hanterar för 
ändamålet och nämnden får därmed inte använda dessa medel till 
något annat än för konstnärlig utsmyckning. I samband med budgeten 
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fastställs alltså nivån på anslaget till konstnärlig utsmyckning men inte 
i detalj vad det skall användas till. 

Motionärens första förslag till beslut innebär ingen förändring mot 
hur det fungerar idag. Det andra förslaget innebär att uppförande av 
konstverk överstigande 50 000 kr per projekt först måste godkännas 
av minst en 2/3 majoritet i kommunfullmäktige. 

Enligt kommunallagen tas beslut i kommunfullmäktige med enkel 
majoritet, med undantag av frågor om lokala folkomröstningar, 
minoritetsåterremisser, val och tjänstetillsättningar. Det finns således 
inte stöd i kommunallagen för att beslut i kommunfullmäktige skall 
tas med 2/3 majoritet på det sätt som föreslås i motionen. 

Med bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen 
att motionen avslås. 

Underlag för beslut 

- Motion från Henrik Svensson (SD) daterad 2015-05-06 - Låt sunt 
förnuft råda 

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. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen avslås. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Henrik Svensson (SD) yrkar bifall till motionen, med den ändringen i 
punkt 2 att ”2/3 majoritet” ersätts av ”enkel majoritet”. 

Mehmet Coksürer (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen. 

Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att det finns två förslag 
till beslut – kommunstyrelsens förslag att avslå motionen samt 
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förslaget från Sverigedemokraterna att bifalla motionen. Ordföranden 
ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar att 
avslå motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen avslås. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/270 

§ 231 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
effektivisering av kommunens verksamheter - 
IT 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Henrik Svensson (SD) har till kommunfullmäktige inlämnat motion 
om åtgärder för att effektivisera kommunens verksamheter med stöd 
av IT. I motionen lämnas förslag i elva punkter på vad som bör 
effektiviseras. Därutöver yrkas på att kommunfullmäktige ska besluta 
att kommunstyrelsen ska delegera till lämplig förvaltningschef/-er att 
utföra punkterna 1-11 i motionen och rapportera tillbaka till 
kommunfullmäktige en uppskattad eller beräknad årlig besparing för 
Haninge kommun som följd av de genomförda effektiviseringarna. 

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar i bifogad skrivelse en 
redogörelse med anledning av de 11 punkterna i motionen. Mot 
bakgrund av denna redogörelse anser förvaltningen att det i motionen 
föreslagna fullmäktigebeslutet inte behövs. 

Underlag för beslut 

- Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av 
kommunens verksamheter - IT 

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-09-23 
”Effektivisering av kommunens verksamheter – IT – svar på motion” 

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. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen avslås. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Henrik Svensson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Johan Svensk (MP) yrkar med instämmande av Jaan Ungerson (S) och 
Meeri Wasberg (S) bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 

Kennerth Valtersson (SD) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD) att motionen ska anses besvarad. 

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut – 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen, ett förslag att bifalla 
motionen samt ett förslag att anse motionen besvarad. Ordföranden 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör 
huvudförslag. För att avgöra vilket förslag som ska utgöra motförslag 
till huvudförslaget ställer ordföranden de två övriga förslagen mot 
varandra. Ordföranden finner att förslaget att anse motionen 
besvarad ska utgöra motförslag till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 

Därefter genomförs votering för att avgöra om kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen eller att anse motionen besvarad. Följande 
voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen röstar ja, den det ej vill 
röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att anse motionen 
besvarad.” Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet 
av omröstningen är 35 ja-röster mot 26 nej-röster. 
(Omröstningsresultat, se bilaga.) 

Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen avslås. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/224 

§ 232 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
ändring av arvodesreglementet 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Henrik Svensson (SD) föreslår i rubricerad motion att fullmäktige 
beslutar om en ändring i arvodesreglementets bestämmelse om 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Av reglementets del 1, 4 §, framgår inledningsvis att en 
förtroendevald som deltar i sammanträde eller förrättning och på 
grund av detta drabbas av inkomstförlust, är berättigad till ersättning. 
Av andra stycket i samma paragraf framgår följande: 

För rätt till ersättning fordras att inkomstförlusten kan styrkas 
genom intyg från arbetsgivaren eller kopia av lönebesked, som 
utvisar hur stort löneavdrag som gjorts på grund av 
sammanträdet/förrättningen. 

Motionären anser att bestämmelsen missgynnar förtroendevalda som 
i sin anställning har en flextidsbank, vilken används till att avsluta 
arbetsdagen tidigare för att den förtroendevalde ska kunna närvara vid 
ett sammanträde i exempelvis kommunfullmäktige. Motionären 
föreslår därför att ovanstående stycke byts mot följande: 

För rätt till ersättning fordras att inkomstförlusten kan styrkas 
aningen genom, 
1. intyg från arbetsgivaren, 
2. kopia av lönebesked eller  
3. utskrift av flextidsbanken attesterad av behörig person från 
arbetsgivaren som utvisar hur stort löneavdrag eller hur stort avdrag 
på saldot i flextidsbanken som gjorts på grund av 
sammanträdet/förrättningen. 

Förvaltningens synpunkter 

Regleringen i kommunens arvodesreglemente har sin utgångspunkt i 
kommunallagen. Av 4 kap 11 § i kommunallagen framgår att 
förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina anställningar som 
behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag. Vidare finns i 12 § 
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en bestämmelse som säger att förtroendevalda har rätt till skälig 
ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner 
(pensions- och semesterförmåner) som de förlorar på grund av 
uppdraget. Principen bakom regleringen är att ingen medborgare ska 
behöva avstå från ett förtroendeuppdrag av ekonomiska skäl. 

Kommunallagen tar – liksom regleringen i kommunens 
arvodesreglemente – sikte på att ersätta inkomstförlust. Motionären 
tycks dock mena att ersättning ska utgå även när den förtroendevalde 
inte har haft någon faktisk inkomstförlust, eftersom denne har 
utnyttjat sin flextid. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en 
sådan ersättningsform inte ligger i linje med syftet bakom regleringen i 
kommunallagen. Hur den förtroendevaldes lagstadgade rätt till 
ledighet från sin anställning ordnas är en fråga mellan den 
förtroendevalde och dess arbetsgivare. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att motionen 
avslås. 

Underlag för beslut 

- Motion från Henrik Svensson (SD) om ändring av 
arvodesreglementet 

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 finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen avslås. 

Reservationer 

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

Henrik Svensson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 

Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att det finns två förslag 
till beslut – kommunstyrelsens förslag att avslå motionen samt 
förslaget från Sverigedemokraterna att bifalla motionen. Ordföranden 
ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar att 
avslå motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen avslås. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Motionären 
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Dnr KS 2015/73 

§ 233 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
genomtänkta upphandlingsavtalsvillkor 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Motionären föreslår att det i Upphandling Södertörns avtalsvillkor ska 
skrivas in krav på att entreprenörer och underentreprenörer som 
anlitas av kommunen ska säkerställa att lönenivåerna hos bolagen 
mot-svarar lägstanivålönerna i aktuella branschavtal. Detta skulle t.ex. 
kunna ske via krav på tecknade kollektivavtal för hela 
anställningskedjan. 

Vid liknande motioner sedan tidigare har kommunfullmäktige gett 
följande svar vilket fortfarande är gällande. 

Av nuvarande rättspraxis framgår att det inte är tillåtet att ställa krav 
på kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Upphandling Södertörns 
policy och riktlinjer för upphandling vid tjänste- och 
entreprenadupphandlingar samt upphandlingar av varor tydliggör 
istället att krav ska ställas så att entreprenören vid varje tidpunkt 
bedriver sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag 
eller annat som strider mot vad som är allmänt godtaget inom aktuellt 
kollektivavtalsområde. 

I samband med besluten om upphandlingspolicyn i Haninge och 
Nynäshamns kommuner uppdrogs det till Södertörns 
upphandlingsnämnd att när aktuellt EU-direktiv har implementerats i 
svensk lagstiftning göra en översyn av upphandlingspolicyn. 

Förvaltningens synpunkter 

Mot ovanstående bakgrund och att frågan hålls under bevakning 
enligt vad som sagts ovan och i tjänsteutlåtandet till Södertörns 
upphandlingsnämnd, bedömer kommunstyrelseförvaltningen att 
motionen anses besvarad. 

Underlag för beslut 

- Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd 2015-09-21 § 37 
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- Tjänsteutlåtande 2015-09-18 – Remiss: Motion om genomtänkta 
upphandlingsvillkor 

- Motion från Henrik Svensson (SD) om genomtänkta 
upphandlingsvillkor 

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 finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen skall med hänsyn till Södertörns upphandlingsnämnds 
redogörelse anses besvarad. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Henrik Svensson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Raymond Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
motionen ska anses besvarad. 

Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att det finns två förslag 
till beslut – kommunstyrelsens förslag att anse motionen 
besvarad samt förslaget från Sverigedemokraterna att bifalla 
motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen skall med hänsyn till Södertörns upphandlingsnämnds 
redogörelse anses besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Kommunstyrelseförvaltningen 
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Dnr KS-MEX 2015/109 

§ 234 Försäljning av del av fastigheten Alby 1:9 
Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Företaget Northpower Fastigheter AB har anmält intresse av att 
förvärva en tomt om 5460 kvm inom verksamhetsområdet Albyberg. 
Northpower är ett företag som finns i Jordbro företagspark. Företaget 
startades 2006 med inriktning mot byggnationer inom stål. Sedan 
2010 är Northpower en koncern av fyra företag; NP Holding, NP 
Fastigheter, NP Stålhallar och NP Tak. Företaget är i akut behov av 
att anställa mer personal och får inte längre plats i byggnaden i 
Jordbro. På tomten i Albyberg avser de uppföra en byggnad i två 
våningar med minst 3000 kvm BTA där 50 personer kommer att 
arbeta. Företaget är mycket mån om designen på byggnaden eftersom 
den samtidigt utgör showroom vid försäljning av stålhallar. 

Förhandlingar med Northpower Fastigheter AB har resulterat i ett 
förslag till avtal. I avtalet regleras att företaget får förvärva tomten 
mot en ersättning om 1700 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 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 Northpower Fastigheter AB 2015-09-29 

- Karta tomt 9 

- Översiktskarta 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    En tomt om ca 5460 kvm av Alby 1:9 säljs till Northpower 
Fastigheter AB. 

2.    Köpe- och markanvisningsavtal undertecknat av Northpower 
Fastigheter AB godkänns. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    En tomt om ca 5460 kvm av Alby 1:9 säljs till Northpower 
Fastigheter AB. 

2.    Köpe- och markanvisningsavtal undertecknat av Northpower 
Fastigheter AB godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/5 

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

Patrik Romare (KD), ersättare i gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden 

Mikaela Andersson (SD), ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Stina Hallberg (FP), ersättare i grund- och förskolenämnden 

Gustav Klockhoff (FP), ledamot i socialnämnden 

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 

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

Bordläggning (V) 

Nämndeman i Södertörns tingsrätt nominerad av Centerpartiet t o m 
2019-12-31 

Ronny Castlin 

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 

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

2.    Nedanstående val förrättas. 

Ronny Castlin, nämndeman i Södertörns tingsrätt t o m 2019-12-
31 

3.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: 

Akt 

För verkställighet: 

Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund) 
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Kansliet KSF (förtroendemannaregistret) 

För kännedom: 

De valda 

Berörda organ 
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Dnr KS 2015/5 

§ 237 Val till vissa uppdrag 
 
Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Patrik 
Romare (KD) t o m 2018-12-31 

Kenth Martell (KD) 

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Mikaela Andersson (SD) t 
o m 2018-12-31 

Johan Ruud (SD) 

Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Stina Hallberg (FP) t o 
m 2018-12-31 

Gustav Klockhoff (FP) 

Ledamot i socialnämnden efter Gustav Klockhoff (FP) t o m 2018-
12-31 

Stina Hallberg (FP) 

Förslag till beslut 

1.    Enligt valberedningens förslag. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Nedanstående val förrättas. 

Kenth Martell (KD), ersättare i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden efter Patrik Romare (KD) t o m 2018-
12-31 

Johan Ruud (SD), ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Mikaela Andersson (SD) t o m 2018-12-31 

Gustav Klockhoff (FP), ersättare i grund- och förskolenämnden 
efter Stina Hallberg (FP) t o m 2018-12-31 

Stina Hallberg (FP), ledamot i socialnämnden efter Gustav 
Klockhoff (FP) t o m 2018-12-31 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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__________ 

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 

§ 238 Framställan av interpellationer och frågor 
 
KS 2015/516 

Interpellation från Marie Litholm (KD) om offentligt-privat-
partnerskap 

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 2015/535 

Interpellation från Tobias Hammarberg (FP) om Jordbrogården 

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). 

__________ 

KS 2015/536 

Interpellation från Sara Sixten (M) om plats på önskad förskola 

Förslag till beslut 

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

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

__________ 

KS 2015/537 

Interpellation från Sara Sixten (M) om lärarnas arbetssituation 

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 2015/538 

Interpellation från Sven Gustafsson (M) om boende för 
ensamkommande 

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). 

__________ 
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KS 2015/539 

Interpellation från Martina Mossberg (M) om tillfälliga boendeplatser 
för asylsökande 

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  53 (58) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-11-09   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/376 

§ 239 Anmälan av motioner 
 
KS 2015/484 

Motion från Henrik Svensson (SD) om anhörigstöd 

Förslag till beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

KS 2015/532 

Motion från Marie Litholm (KD) om familjecentral i Vega 

Förslag till beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

KS 2015/534 

Motion från Samuel Skånberg (V) om minskad köttkonsumtion för 
klimat och hälsa 

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 

§ 240 Anmälan av medborgarförslag 
 
KS 2015/488 

Medborgarförslag om utomhusgym vid Krokodilbadet 

Förslag till beslut 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

__________ 

KS 2015/507 

Medborgarförslag om att utreda hur trafiksituationen kring 
avfarten/påfarten Nynäsvägen/Gudöbroleden kan göras säkrare samt 
få en större kapacitet 

Förslag till beslut 

1.    Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut. 

__________ 

Expedieras: 

Akter 

För kännedom: 

Förslagsställarna 

Berörda nämnder 
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Dnr KS 2015/444 

§ 241 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) 
om ”ansvarskontrakt” mellan elev-förälder-
lärare 

 
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) är inte närvarande 
vid sammanträdet. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Ärendet bordläggs. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/479 

§ 242 Svar på interpellation från Tobias 
Hammarberg (FP) om inkonsekvent politik 

 
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) är inte närvarande 
vid sammanträdet. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Ärendet bordläggs. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/481 

§ 243 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om lärarbristen 

 
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) är inte närvarande 
vid sammanträdet. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Ärendet bordläggs. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/392 

§ 244 Meddelanden 
 
Inga meddelanden har inkommit till kansliet. 

__________ 

 


