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Meeri Wasberg (S)
Göran Svensson (S)
Anders Nordlund (S)
Mikko Svensson (S)
Annett Haaf (S), § 176-212
Göran Eriksson (S)
Yosefin Janabi (S)
Joakim Spångberg (S)
Ann-Christine Erlandsson (S), § 171-175
Tomas Jensen (S)
Margareta Bernhardsson (S)
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Linda Wilén (S)
Jorge Galvéz (S), § 174-212
Martina Mossberg (M)
Michael Fridebäck (M)
Alexandra Anstrell (M)
Sven Gustafsson (M)
Sedat Dogru (M)
Sara Sixten (M)
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Joakim Goding (M)
Mats Mattson (M)
Kristoffer Eriksson (M)
Pernilla Kjellin (M), § 188-212
Gilbert de Wendel (M)
Birgitta Karlfeldt (M)
Daniel Lassnäs (M)
Mikael Kjellin (M)
Kjell Larsson (M)
Jenny Manners (SD)
Yvonne Forsberg (SD), § 174-212
Kennerth Valtersson (SD)
Christian Lindefjärd (SD)
Eva Manners (SD)
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Maria Levin (S), tjänstgörande ersättare för Jorge Galvéz (S), § 171-173
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Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll tillkännages 
genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår 
nedan.

Beslutande organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-05-16

Datum då anslaget 
sätts upp

2016-05-18 avseende § 205, 207
2016-05-26 avseende § 171-204, 206, 208-212

Datum då anslaget
tas ned

2016-06-09 avseende § 205, 207
2016-06-17 avseende § 171-204, 206, 208-212

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift
Rebecca Band, sekreterare
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§ 171 Kungörelse

Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2016-05-04 
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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§ 172 Justering

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 

Coksürer (MP) och kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) utses att jämte 
kommunfullmäktiges ordförande justera kommunfullmäktiges 
protokoll onsdag 2016-05-25.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 

Coksürer (MP) och kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) utses att jämte 
kommunfullmäktiges ordförande justera kommunfullmäktiges 
protokoll onsdag 2016-05-25.

__________
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§ 173 Ledamöternas frågestund

- Martina Mossberg (M) frågar kommunstyrelsens ordförande 
Meeri Wasberg (S) om fullmäktigeledamöters resa till Turkiet.
- Kennerth Valtersson (SD) frågar kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Mehmet Coksürer (MP) om separata badtider för 
kvinnor.
- Tobias Hammarberg (L) frågar stadsbyggnadsnämndens 
ordförande Göran Svensson (S) om busstrafik till Vega.
- Joachim Krylborn (KD) frågar socialnämndens ordförande Petri 
Salonen (C) om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
- Marietta de Pourbaix-Lundin (M) frågar kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) om han kan 
garantera att inte skattepengar går till islamistiska organisationer.
- Pia Lublin (L) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Mehmet Coksürer (MP) om banor för aktiviteten karting.
- Christian Lindefjärd (SD) frågar kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Mehmet Coksürer (MP) om koppling till AKP Sverige.
- Daniel Lassnäs (M) frågar gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens ordförande Anders Nordlund (S) om 
ungdomsförbunds tillträde till gymnasieskolor.
- Michael Fridebäck (M) frågar kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Mehmet Coksürer (MP) om värderingar i Haninges 
föreningar.
- Sven Gustafsson (M) frågar kommunalråd med ansvar för 
hållbarhetsfrågor Annica Hjerling (MP) om kommunens mål om 50 
procent inköp av ekologiska livsmedel.
- Alexandra Anstrell (M) frågar ansvarig för besöksnäringsfrågor 
Ulla-Britt Öhman (C) om besöksnäringsstrategi och matvecka.
__________
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Dnr KS 2015/219

§ 174 Motion från Alexandra Anstrell (M) om att 
informera bättre om hjälp till utsatta, bordlagt 
ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
Moderaterna har inkommit med en motion om att informera bättre 
om hjälp till utsatta. I motionen lyfts att kommunens hemsida ger 
bra information om var man kan få hjälp och stöd om man utsätts 
för våld eller förtyck. Motionären menar att det kanske inte är alla 
som navigerar sig runt på denna hemsida när ett akut behov av 
hjälp uppstår. Motionären menar också att det är kommunens 
skyldighet att informera om var man kan få hjälp, samt att det 
saknas information om resurscentrumet Origon och var man ska 
vända sig när man tror sig se tecken på att någon är rekryterad av 
IS. I motionen föreslås att socialnämnden tillsammans med 
kommunstyrelseförvaltningen tar fram en strategisk plan för 
spridning av viktig information till utsatta via flera olika kanaler.
Motionen har remitterats till socialnämnden som anser i likhet med 
motionären att kommunens hemsida ger bra information om var 
man kan få hjälp och stöd om man utsätts för våld eller förtryck. 
Socialförvaltningen ställer sig positiv till att kommunens 
Facebook-sida används till att tipsa om den information som redan 
finns, till exempel om sidan Trygga Haninge som bland annat har 
information om våldsbejakande extremism. För att nå ut på 
ytterligare sätt har organisationerna Haninge kvinnojour och Origo 
som uppdrag från socialförvaltningen att sprida information enligt 
socialförvaltningens avtal med dessa organisationer. 
Socialnämnden ser mot bakgrund av detta inte behovet av att i 
nuläget arbeta fram en strategisk plan för spridning av viktig 
information till utsatta, utan hänvisar till de kanaler som redan 
används idag.
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Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning i 
sitt yttrande över motionen. Under oktober 2015 lanserades 
Haninge kommuns nya hemsida som ger fortsatt bra information 
om var man kan få hjälp och stöd om man utsätts för våld eller 
förtryck. Information om resurscentrum Origo har lyfts fram 
tydligare på hemsidan. Kommunen kommunicerar också i via 
sociala medier om var man hittar information i dessa frågor och 
möjlighet finns att tipsa via lokaltidningen Mitt i Haninge, där 
kommunen köper en helsida redaktionell annons varannan vecka. 
Kommunstyrelseförvaltningen ser mot bakgrund av detta inte 
behovet av att i nuläget arbeta fram en strategisk plan för spridning 
av viktig information till utsatta, utan hänvisar till de kanaler som 
redan används idag.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad 
med hänvisning till redogörelsen ovan.

Underlag för beslut
Motionen.
Socialnämndens remissvar 2015-12-15, § 170.

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M), Pia Lublin (L) och Marie Litholm (KD) 
yrkar bifall till motionen.
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag samt bifallsyrkandet från 
Martina Mossberg (M), Pia Lublin (L) och Marie Litholm (KD). 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
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Reservationer
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och 
Sven Gustafsson - samtliga (M), Pia Lublin (L) och Marie Litholm 
(KD) reserverar sig mot beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
motionen ska anses besvarad.
Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Tobias 
Hammarberg (L) och Suzanne Enman (KD) att motionen ska 
bifallas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
Votering begärs. 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 31 ja-röster mot 30 nej-
röster. (Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.

Reservationer
Martina Mossberg, Michael Fridebäck, Alexandra Anstrell, Sven 
Gustafsson, Sedat Dogru, Sara Sixten, Marin Tomic, Marietta de 
Pourbaix-Lundin, Joakim Goding, Mats Mattson, Kristoffer 
Eriksson, Ewa Wasiewicz, Gilbert de Wendel, Birgitta Karlfeldt, 
Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin och Kjell Larsson – samtliga (M) – 
Tobias Hammarberg, Kristina Hallberg, Gustav Klockhoff och Pia 
Lublin – samtliga (L) – samt Joachim Krylborn och Suzanne 
Enman – båda (KD) – reserverar sig mot beslutet.
__________
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Expedieras: Akt
För kännedom: Socialnämnden
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Dnr KS 2015/231

§ 175 Motion från Sven Gustafsson (M) om 
hantering av oförutsedda kostnadsökningar 
för vinterväghållning, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
Sven Gustavsson har för moderaterna i Haninge lämnat en motion 
till kommunfullmäktige rörande hantering av oförutsedda utgifter 
för vinterväghållning. Motionen föreslår
- att medel avsätts i kommunfullmäktiges volymreserv för att täcka 
oförutsedda kostnadsökningar vid extremt snörika vintrar.
- att kommunstyrelsen efter samråd med stadsbyggnadsnämnden 
avgör lämplig årlig avsättning och maximal storlek på de 
sammanlagda avsättningarna.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden som vid sitt 
sammanträde 2015-10-21 § 144 har svarat på remissen.

Förvaltningens synpunkter
I kommunens ekonomistyrningsprinciper är grundprincipen att 
nämnden tar med sig hela över- eller underskott till kommande 
verksamhetsår. Detta gäller under förutsättning av bl.a. att 
kommunfullmäktige anser att resultatöverföringen är rimlig med 
hänsyn till hur nämndens överskott eller underskott har uppstått.
Kommunfullmäktige kan i samband med bokslutet besluta om att 
ett underskott, som uppstått med anledning av ett extremt snörikt 
år, skall överföras till kommande år eller skall ”avskrivas”. En viss 
avvikelse från ”ett normalår” bör stadsbyggnadsnämnden kunna 
hantera inom den av kommunfullmäktige tilldelade ramen. Det är 
endast extremåren som bör hanteras via ”avskrivning”.
Svårigheten med vinterväghållningen är att kostnaden endast 
uppkommer under vintermånaderna. Det kan innebära att en 
extremt snörik januari – mars kan följas av en snöfri november och 



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 18 (93)

Sammanträdesdatum
2016-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

december. Det är därför svårt att bedöma utfallet av de slutliga 
kostnaderna för vinterväghållning förrän i bokslutet. Av denna 
anledning kommer ett tilläggsanslag under verksamhetsåret vara 
mycket sällsynt.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot att i 
kommunfullmäktiges reserv avsätta medel för att kunna täcka 
kostnaden för ett extremt snörikt år. Något specifikt belopp behöver 
inte anges utan kommunfullmäktige skulle kunna ange vid vilken 
avvikelse av vinterväghållningskostnaderna som 
kommunfullmäktiges reserv går in och täcker kostnaderna utöver 
denna gräns. En sådan avsättning i kommunfullmäktiges reserv 
innebär att kommunen har en finansiering för ett extremt snörikt år.
Sammanfattningsvis förslår kommunstyrelseförvaltningen att den 
första attsatsen bifallas. Däremot anser 
kommunstyrelseförvaltningen att ingen särskild överläggning 
mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden behövs. 
Storleken på kommunfullmäktiges reserv är en del av mål och 
budget som kommunfullmäktige fastställer respektive år och 
därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att den andra 
attsatsen anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motionen.
- Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2015-10-21 § 144.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionens första attsats bifalls.
2. Motionens andra attsats anses besvarad med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Göran Svensson 
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Ordföranden kostaterar att det enbart finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första attsats bifalls.
2. Motionens andra attsats anses besvarad med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 2015/266

§ 176 Motion från Henrik Svensson (SD) om öka 
tryggheten för Haningeborna, bordlagt 
ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
I en motion från Henrik Svensson (SD) vill Sverigedemokraterna 
att kommunfullmäktige beslutar
- att Haninge kommun ska ge grund- och förskolenämnden samt 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att ta fram 
undervisningsmaterial till sina respektive skolor, där eleverna ska 
få tydlig information om vad för lagar och normer som gäller i det 
svenska samhället. Eleverna ska ges tid och möjlighet att själva 
diskutera kring felaktigheterna i att utföra rån, misshandel, våldtäkt 
m.m.
- att Haninge kommun anställer jourhavande medmänniskor för de 
som behöver hjälp med sin personliga trygghet när det inte finns 
släkt, vänner eller polis som kan hjälpa till. Kommunen öppnar 
även ett gemensamt telefonnummer för dessa jourhavande 
medmänniskor och informerar kommuninvånarna om denna tjänst.
Motionen har remitterats till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och grund- och förskolenämnden.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga i frågan om 
skolornas arbete utöver vad som framgår av remissvaren från 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grund- och 
förskolenämnden. Förvaltningen vill framhålla följande beträffande 
det allmänna trygghetsskapande arbete som sker.
Genom trygghetsmätningar, polisens underrättelsetjänst och 
statistik, Rädda Barnens ”Ung röst”, Stockholmsenkäten och 
aktuella händelser, upprättas lokala lägesbilder. Lägesbilderna 
utgör stöd för val av insatser på både kort och längre sikt.
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Resultat av trygghetsmätningar är alltid ögonblicksbilder men 
samtidigt värdefull information för vilka insatser som behöver ske 
för att stärka tryggheten. Den senaste trygghetsmätningen 2014 gav 
ett positivt resultat som helhet i jämförelse med den som 
genomfördes 2011. Det visar att de trygghetsskapande insatser som 
sker genom kommunens samverkan med polisen och andra aktörer 
har effekt.
Samarbetet mellan kommunens förvaltningar, polisen, andra 
organisationer och frivilliga stärks dessutom ytterligare genom det 
samverkansavtal som nyligen upprättats mellan kommunen och 
polisen.
I alla kommundelar sker trygghetsskapande åtgärder med olika 
aktörers medverkan. Genom nattvandring, ronderande bevakning, 
kultur- och fritidsaktiviteter kvällstid, samordnade sociala insatser 
ihop med polis vid speciella tillfällen etc, finns en närvaro i det 
offentliga rummet. På olika sätt sker också förbättringar i 
utformningen av den fysiska miljön kring belysning, gångstråk, 
vegetation. Det sker trygghetsinventeringar i olika kommundelar, 
senast i Brandbergen.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att konkurrensen om 
kommunens ekonomiska och andra resurser är hård. 
Kommunfullmäktige avväger behov mot resurser i varje års Mål 
och budget. Förvaltningen bedömer inte att det är realistiskt att 
införa kommunalt anställd personal som på individnivå bistår som 
sällskap till privatpersoner på det sätt som föreslås i motionen.

Underlag för beslut
– Motion om att öka tryggheten för Haningeborna
– Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2015-10-19, § 
92
– Grund- och förskolenämndens beslut 2015-10-21, § 110

Överläggningar i kommunstyrelsen
Alexandra Anstrell (M) hemställer om att lämna ett särskilt 
yttrande från Moderaterna (bilaga) vilket kommunstyrelsen 
medger.
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Marie Litholm (KD) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande 
från Kristdemokraterna (bilaga) vilket kommunstyrelsen medger.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och Kennerth Valterssons (SD) 
bifallsyrkande. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
motionen ska anses besvarad.
Marie Litholm (KD) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande 
från Kristdemokraterna.
Alexandra Anstrell (M) hemställer om att få lämna ett särskilt 
yttrande från Moderaterna.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. Därefter finner ordföranden att fullmäktige medger att 
Marie Litholm (KD) och Alexandra Anstrell (M) lämnar varsitt 
särskilt yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.
2. Marie Litholm (KD) medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
3. Alexandra Anstrell (M) medges lämna ett särskilt yttrande 

(bilaga).
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__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS 2015/268

§ 177 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
effektivisering av kommunens verksamheter - 
Transporter och logistik, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
Henrik Svensson (SD) har i rubricerad motion föreslagit att 
kommunen undersöker och inför följande åtgärder:
1. Ruttoptimering av skolskjutsar.
2. Ruttoptimering och arbetsplanering inom hemtjänsten.
3. Digitala lås inom hemstjänsten.
Motionären föreslår även att förvaltningarna därefter ska rapportera 
en uppskattad eller beräknad årlig besparing för kommunen till 
följd av att de föreslagna åtgärderna har införts.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden samt 
äldrenämnden.
Grund- och förskolenämnden framför i beslut 2015-11-25, § 134, 
att nämnden vid upphandlingen av skolskjutstransporter ställde 
krav på optimerad ruttplanering. Den upphandlade leverantören har 
ett system för ruttplanering av skolskjutsar.
Äldrenämnden framför i beslut 2015-11-19, § 130 att den 
kommunala hemtjänsten i egen regi har arbetat i ca 10 år med 
optimering av rutter och arbetsplanering. Detta med hjälp av ett 
ändamålsenligt planeringsverktyg (TES), vilket även är integrerat 
med ett geografiskt informationssystem (SolenWeb). I fråga om 
externa utförare råder inte kommunen över val av 
planeringsverktyg eller ruttplanering. Vad gäller förslaget om 
digitala lås inom hemtjänsten framför nämnden att det finns 
exempel från kommuner där införandet av digitala låssystem 
inneburit en besparing, men det finns även exempel från kommuner 
där ett sådant införande visat sig vara en kostsam felsatsning. 
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Nämnden bedömer i dagsläget att det inte föreligger några större 
merkostnader i verksamheten kopplade till nyckelhantering samt att 
de beräknade besparingsvinsterna med ett digitalt låssystem är 
försumbara och inte skulle motsvara införandekostnaderna.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga och föreslår 
mot bakgrund av grund- och förskolenämndens respektive 
äldrenämndens remissyttranden att motionen avslås.

Underlag för beslut
- Motion om effektivisering av kommunens verksamheter – 
Transporter och logistik
- Grund- och förskolenämndens beslut 2015-11-25, § 134
- Äldrenämndens beslut 2015-11-19, § 130, inklusive 
förvaltningens tjänsteskrivelse

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2015/271

§ 178 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
effektivisering av kommunens verksamheter - 
SFI, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
Henrik Svensson (SD) föreslår i rubricerad motion att 
kommunfullmäktige beslutar
- att en person får maximalt vara inskriven i SFI under en period av 
24 månader utan att den personen behöver betala en avgift till 
Haninge kommun för sina SFI-studier.
- att en person som vill vara inskriven i SFI efter att den personen 
har varit inskriven i SFI under en period av 25 månader måste 
betala en avgift till kommunen med 2 000 kr per månad den 
personen deltar i SFI. Dessa 2 000 kr i avgift per månad får inte 
betalas av kommunen genom försörjningsstöd.
Motionen har remitterats till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden samt till socialnämnden. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden skriver i sitt yttrande 2015-10-19, § 90, 
att motionärens förslag strider mot skollagen. I skollagen 20 kap. 7 
§ slås det fast att utbildning inom svenska för invandrare (SFI) ska 
vara avgiftsfri. Omfattningen av SFI regleras i Förordning 
(2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 24 §. Där framgår det att 
riktvärdet för undervisningens omfattning i tid inom utbildning i 
svenska för invandrare är 525 timmar. Riktvärdet både får 
överskridas och underskridas beroende på elevernas behov för att 
uppnå kursplanens kunskapskrav. Nämnden bedömer därför att de 
förslag som framförs i motionen strider mot skollagens 
bestämmelser.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommenterar också 
motionärens påstående ”att Haninge kommun passivt låter 
kostnaderna för SFI-undervisningen skena iväg”. Centrum Vux får 
ramanslag för all vuxenutbildning, inklusive SFI. Det har sedan 
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2005 ökats i mindre omfattning än vad som motsvarar 
tillströmningen av sökande. Detta har lett till att kommunens 
kostnad per erbjuden timme och studerande inom SFI har minskat 
från 43,41 kronor år 2013 till 37,71 kronor år 2015.
Socialnämnden framför i sitt yttrande 2016-01-26, § 8, samma 
slutsats som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om att 
motionens förslag strider mot skollagen.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att tillägga och 
föreslår mot bakgrund av gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens respektive socialnämndens yttranden 
att motionen avslås.

Underlag för beslut
- Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av 
kommunens verksamheter – SFI, 2015-06-04
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2015-10-19, § 
90
- Socialnämndens beslut 2016-01-26, § 8
- Socialnämndens tjänsteskrivelse 2015-12-01

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) 
bifallsyrkande. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra 
och 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
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Anders Nordlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
socialnämnden.  
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Dnr KS 2015/273

§ 179 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
förbättra skolelevers inlärning och resultat, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
Henrik Svensson (SD) föreslår i rubricerad motion att 
kommunfullmäktige beslutar
1. att Haninge kommuns skolor i samråd med föräldrarna och 
eleverna ser till att föräldrarna och eleverna undertecknar ett 
skriftligt samtycke till att elevernas smartphones och surfplattor 
som medtages till skollektioner får inlåsas av läraren i ett speciellt 
skåp vid lektionens början och ges tillbaka till eleverna efter 
lektionens slut.
2. att undervisningstiden eleverna ges av Haninges kommuns 
skolor i ämnena matematik, biologi, fysik och kemi ökas med 20 
%, även om det innebär att t.ex. elevernas antal studiedagar 
behöver minskas eller att elevernas skoldagar möjligen behöver 
förlängas något.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden samt till 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De båda nämnderna har 
tagit fram ett gemensamt yttrande som beslutades av grund och 
förskolenämnden 2015-10-21, § 117 och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2015-10-19, § 94.
Nämnderna skriver i sitt gemensamma yttrande angående den 
första punkten att alla elever ska ha en utbildning som präglas av 
trygghet och studiero och ibland kan de disciplinära åtgärder som 
finns i skollagen vidtas. Rektorn beslutar i dessa frågor och har en 
skyldighet att ta fram egna ordningsregler som exempelvis kan 
innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid.
Gällande motionens andra punkt skriver nämnderna i sitt 
gemensamma yttrande att timplanen i matematik utökades 
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nationellt fr.o.m ht-13. Timplanen anger ett minimum av 
undervisningstid och varje rektor kan genom beslut utöka 
timplanen utifrån behov. Studiedagar används för bl.a. 
kompetensutveckling för lärare och lärarnas årsarbetstid regleras i 
avtal.
Elevernas antal skoldagar regleras enligt Skolförordningen 
(2011:185).

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas 
yttranden och vill förtydliga vad som regleras i lag.
Motionären föreslår i den första beslutspunkten att föräldrar och 
elever undertecknar ett skriftligt samtyckte till att mobiltelefoner 
och surfplattor får låsas in av läraren. Rektor eller lärare får enligt 
Skollagen 5 kap. 22 § omhänderta föremål som används på ett sätt 
som är störande för utbildningen.
I motionen avses en frivillig överenskommelse snarare än att 
omhänderta föremål som används på ett störande sätt. Enligt 
Skollagens 2 kap. 10 § beslutar rektorn om sin enhets inre 
organisation och kommunstyrelseförvaltningen anser därför att det 
är en fråga som bör avgöras av respektive rektor. Att omhänderta 
föremål som mobiltelefoner och surfplattor på frivillig basis 
innebär också ökat ansvar för kommunens skolor ur 
stöldskyddsperspektiv.
Motionens andra förslag till beslut innebär att undervisningstiden i 
vissa ämnen föreslås utökas. Som nämnderna skriver i sina 
yttranden finns regler kring timplan, lärarnas arbetstid och 
elevernas antal skoldagar. Eventuella beslut om utökande av 
timplan inom dessa förutsättningar fattas av rektor.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår mot bakgrund av de båda 
nämndernas yttranden samt ovan gjorda förtydliganden att 
motionen avslås.

Underlag för beslut
- Motion från Henrik Svensson (SD) om förbättra skolelevernas 
inlärning och resultat
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- Grund- och förskolenämndens yttrande 2015-10-21, § 117.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2015-10-19, 
§ 94.

Överläggningar i kommunstyrelsen
Alexandra Anstrell (M) hemställer om att lämna ett särskilt 
yttrande från Moderaterna (bilaga), vilket kommunstyrelsen 
medger.
Pia Lublin (L) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från 
Liberalerna (bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och Kennerth Valterssons (SD) 
bifallsyrkande. Ordföranden ställer de två 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
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Meeri Wasberg (S) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas eller 
avgöras vid pågående sammanträde och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska bordläggas. Därmed 
faller bifallsyrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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För kännedom: Grund- och förskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS 2015/310

§ 180 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
kommunalt pris och utmärkelse till 
medborgare som har agerat med civilkurage, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
I en motion från Henrik Svensson (SD) vill Sverigedemokraterna 
att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen löpande 
under varje år utser mellan 6 till 12 personer som har agerat med 
civilkurage. De utvalda personerna är antingen vem som helst som 
har agerat med civilkurage inom kommunens geografiska område 
eller någon kommuninvånare som har agerat med civilkurage var 
som helst i världen. Var och en av dessa personer ska motta en 
penningsumma på 2 500 kr och en skriftlig utmärkelse på valfritt 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska även försöka få dessa 
personers namn och dåd publicerade i lokaltidningen ”Mitt i 
Haninge”.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i att det är viktigt att 
uppmärksamma personer som på olika sätt genom rådiga 
ingripanden eller andra insatser tar ett samhälleligt och 
medmänskligt ansvar som medborgare och har agerat med 
civilkurage.
Polisen har genom åren delat ut medaljer för rådiga insatser där 
medborgare genom mod och civilkurage har hjälpt medmänniskor i 
nöd eller andra utsatta situationer. Södertörns brandförsvarsförbund 
har på samma sätt delat ut priser till personer som gjort rådiga 
insatser i samband med olyckor eller bränder. Sådana förtjänta 
personer uppmärksammas inte med kalendermässig regelbundenhet 
utan mer utifrån vilka händelser och ageranden som inträffar.
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Även kommunen delar ut priser i olika kategorier för att 
uppmärksamma när någon har bidragit till värdefulla insatser. 
Begreppet civilkurage nämns inte uttryckligen i reglerna för de 
olika priserna. Oberoende av hur man definierar begreppet kan 
förvaltningen konstatera att det för att bli pristagare förutsätter att 
personen eller gruppen besitter en stor portion personligt mod, stor 
företagsamhet och initiativförmåga. Exempel på priser är 
jämställdhetspriset, mångfaldspriset, årets idrottsledare och årets 
seniorinsats. Exemplen kan göras fler.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att konkurrensen om 
kommunens ekonomiska och andra resurser är hård. 
Kommunfullmäktige avväger behov mot resurser i varje års Mål 
och budget. Förvaltningen bedömer inte att det är realistiskt att 
införa fler kommunala priser på det sätt som föreslås i motionen. 
Det skulle kräva en inte oväsentlig administration för att löpande 
inhämta kunskap om vilka potentiellt berömvärda insatser som sker 
samt värdera dem för att komma fram till vilka som bör belönas 
officiellt. Förvaltningen bedömer att det är tillräckligt med de 
insatser som polisen, brandförsvarsförbundet och kommunen själv 
redan gör.

Underlag för beslut
Motionen.

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M), Pia Lublin (L), Marie Litholm (KD) och 
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till eget förslag från 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna (bilaga) 
innebärande att motionen avslås samt tillägget att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att göra en översyn av befintliga kommunala priser 
med avseende på nytta och effekt, samt återkomma med förslag till 
förändringar under 2016.
Marie Litholm (KD) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande 
från Kristdemokraterna (bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Meeri Wasberg (S) instämmer i tilläggsförslaget från Moderaterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna och föreslår att det ska hanteras 
som en separat punkt i beslutet, vilket kommunstyrelsen medger.
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Ordföranden konstaterar att det därmed endast finns ett förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av befintliga 

kommunala priser med avseende på nytta och effektivitet, samt 
återkomma med ett förslag till förändringar under 2016. 

Överläggningar i kommunfullmäktige
Christian Lindefjärd (SD) yrkar med instämmande av Petri Salonen 
(C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie Litholm (KD) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande 
från Kristdemokraterna.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att fullmäktige 
medger att Marie Litholm (KD) lämnar ett särskilt yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av befintliga 

kommunala priser med avseende på nytta och effektivitet, samt 
återkomma med ett förslag till förändringar under 2016.

3. Marie Litholm (KD) medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2015/62

§ 181 Motion från Martina Mossberg (M) om 
ändring i fullmäktiges arbetsordning, bordlagt 
ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
Martina Mossberg (M) har i rubricerad motion föreslagit att 34 § 
och 40 § i fullmäktiges arbetsordning ändras så att ledamöterna kan 
ställa interpellationer och frågor direkt till alla föredragande inom 
deras olika ansvarsområden i kommunstyrelsen. Motionären lyfter 
fram att med arbetsordningens nuvarande lydelse finns det inte 
möjlighet att ställa interpellationer eller frågor till ledamöter i 
kommunstyrelsen som tilldelats ansvar för vissa frågor men som 
inte är kommunalråd, nämndordförande eller ordförande i en 
fullmäktigeberedning.

Förvaltningens synpunkter
Enligt 5 kap 52 § kommunallagen (KL) får interpellationer riktas 
till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till 
de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. Om 
fullmäktige vill att även andra förtroendevalda än ordföranden i 
nämnd eller fullmäktigeberedning ska få interpelleras ska 
arbetsordningen innehålla bestämmelser om detta. I 34 § i 
nuvarande arbetsordning görs en uppräkning av vilka 
förtroendevalda som en interpellation får riktas till. De 
förtroendevalda som räknas upp är ordförande i en nämnd eller en 
fullmäktigeberedning samt kommunalråd. Vad gäller frågestunden 
finns motsvarande uppräkning i 40 §.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i sin helhet, 
vilket är baserat på ett förslag till normalarbetsordning från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har nyligen 
reviderat normalarbetsordningen med anledning bland annat av 
vissa lagändringar.
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Vad gäller interpellationer skriver SKL i sin kommentar till 5 kap 
52 § KL att interpellationsinstitutet är ett led i systemet för 
utkrävande av politiskt ansvar och att det därför är rimligt att även t 
ex förtroendevalda med ett övergripande ansvar som inte är 
ordförande i en nämnd kan interpelleras. Mot bakgrund av detta 
rekommenderar kommunstyrelseförvaltningen i ovan nämnda 
förslag till revidering av arbetsordningen att ett tillägg görs i 34 § 
för ”annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald vars 
ansvarsområde har fastställts av kommunfullmäktige”. Samma 
tillägg föreslås avseende frågestunden i 40 §.
Förslaget till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i sin 
helhet beräknas behandlas av fullmäktige i april 2016. I detta 
ärende kommer fullmäktige därmed även att ta ställning till om den 
krets av förtroendevalda som interpellationer och frågor kan riktas 
till ska utökas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att motionen 
ska anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motion om ändring i fullmäktiges arbetsordning

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD) och Meeri Wasberg (S) bifall till motionen.
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
bifallsyrkandet, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen bifalles.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden kostaterar att det enbart finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2015/412

§ 182 Motion från Martina Mossberg (M) och 
Joakim Goding (M) om Skutans gård, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
Martina Mossberg (M) och Joakim Goding (M) föreslår i 
rubricerad motion ”att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 
Kultur och fritidsnämnden att lägga ut verksamheten på Skutans 
gård på entreprenad för att säkra en djurverksamhet med långsiktig 
hållbar framtid för Haninges barn och unga”.
Motionärerna skriver att Skutans gård under en längre tid haft 
problem med ekonomin, att det varit en hög omsättning i styrelsen 
och att det rapporterats om uteblivna löner och indragna tillstånd 
för djurhållning. Motionärerna påpekar även att Skutans gård är en 
strategiskt bra verksamhet som når många barn och unga i 
Haninge. Därför föreslår motionärerna att verksamheten läggs på 
entreprenad när nuvarande kontrakt går ut 2017-12-31.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som i sitt 
yttrande 2015-12-16, § 105, skriver att föreningen begärt sig själva 
i konkurs på grund av ekonomiska problem. En konkursförvaltare 
har via budgivning utsett en ny aktör som i sin helhet har tagit över 
det avtal som Haninge kommun har haft med Föreningen Skutans 
gård. Den nya aktören, Linda Pettersson, bedriver idag 
ridskoleverksamhet vid Berga Lantbrukskola och tillträdde avtal 
och verksamhet 2015-11-27.
Kultur- och fritidsförvaltningen har av kultur- och fritidsnämnden 
fått i uppdrag att påbörja en upphandling av verksamheten då 
nuvarande avtal löper ut 2017-12-31.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kultur- och 
fritidsnämnden har givit kultur- och fritidsförvaltningen samma 
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uppdrag som föreslås i motionen. Kommunstyrelseförvaltningen 
har inget att tillägga och föreslår mot bakgrund av kultur- och 
fritidsnämndens yttrande att motionen anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motion från Martina Mossberg (M) och Joakim Goding (M) om 
Skutans gård – 2015-09-04
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-12-16, § 105

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

Överläggningar i kommunfullmäktige
Mehmet Coksürer (MP) yrkar med instämmande av Joakim Goding 
(M), Martina Mossberg (M) och Pia Lublin (L) bifall till 
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden kostaterar att det enbart finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KS 2015/274

§ 183 Motion från Alexandra Anstrell (M) om att 
förbättra socialsekreterarnas arbetssituation 
och att öka attraktiviteten som arbetsgivare, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
Moderaterna har inkommit med en motion som belyser oron över 
bristen på socialsekreterare och svårigheterna att nyrekrytera 
personal. Motionären menar att kommunledningen måste agera i 
denna fråga om Haninge ska kunna bibehålla kompetent personal 
och vara en attraktiv arbetsgivare. I motionen föreslås att 
socialförvaltningen tillsammans med personalavdelningen 
skyndsamt arbetar fram en strategi och handlingsplan för att 
säkerställa kompetensförsörjningen av socialsekreterare och säkra 
upp en god arbetsmiljö bland socialsekreterare.
Av socialnämndens yttrande 2015-12-15, § 171, över motionen 
framgår att socialförvaltningen, liksom motionären, 
uppmärksammat problematiken och har i samarbete med 
kommunstyrelseförvaltningens personalavdelning arbetat fram en 
handlingsplan som bland annat innehåller förenklingar i arbetet 
mellan beställare och utförare samt ett uppdrag kring att se över 
möjligheterna för ökat administrativt stöd. Vidare att säkerställa ett 
stabilt samarbete kring praktikplatser.
Utöver detta har en översyn av lönestrukturen för socialsekreterare 
genomförts vilket lett till justering av ingångslöner för 
nyutexaminerade socialsekreterare och löneläget för 
socialsekreterarna.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har medverkat i framtagande av 
social-förvaltningens handlingsplan och kommer även att medverka 
i genomförandet av densamma. Vidare har 
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kommunstyrelseförvaltningen uppdrag från kommundirektören och 
kommundirektörens ledningsgrupp att ta fram en 
kommunövergripande kompetensförsörjningsplan så att 
förvaltningarna på ett systematiserat och strukturerat sätt skall 
kunna arbeta med framtida kompetensförsörjning i Haninge 
kommun. I det arbetet har socialsekreterare identifierats som en 
prioriterad yrkesgrupp.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att motionen mot bakgrund av 
socialnämndens yttrande och förvaltningens egen redogörelse skall 
anses besvarad.

Underlag för beslut
Motionen
Socialnämnens yttrande 2015-12-15, § 171, inkl bilagor.

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

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Socialnämnden, motionären
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Dnr KS 2015/326

§ 184 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
förbättra bostadssituationen och 
vattenkvalitén i Haninge kommun, bordlagt 
ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
I motionen framhålls att sommarstugor i kustkommunerna i snabb 
takt omvandlas till permanentboenden. Detta anses medföra ökande 
problem med näringsläckage och dålig vattenkvalitet. Kostnaden 
för anslutning till det kommunala VA-nätet sägs också leda till att 
ungdomar får svårt att skaffa eget boende. I motionen läggs 
följande förslag för att åtgärda problemen.

1. Haninge kommun bör skicka ut information om LOVA-
bidrag till samtliga skärgårdsfastigheter

2. Kommunen bör anordna informationsmöten där olika 
LOVA-berättigade VA-lösningar diskuteras

3. Haninge bör, vid ett positivt LOVA-beslut, betala 10 % av 
den medfinansiering som krävs av den enskilde 
fastighetsägaren.

4. Haninge bör höja avbetalningstiden för kommunala lån 
tagna för att åtgärda enskilda avlopp från 10 till 15 år. 
Samtidigt bör räntan för lånet sänkas.

5. Haninge bör, för fastighetsägare yngre än 27 år, åka 
lånetiden till 20 år samt ytterligare sänka räntan. 

Ärendet har remitterats till Södertörns- miljö- och hälsoskydds-
förbund, som avstått från att yttra sig, och stadsbyggnadsnämnden. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att punkt 1 och 2 i motionen 
redan är uppfyllda genom den VA-rådgivning som finns hos 
stadsbyggnads-förvaltningen. Vidare anser stadsbyggnadsnämnden 
att gällande villkor för kommunala lån är tillräckliga.
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Förvaltningens synpunkter
Haninge kommun har under ett antal år haft en satsning på att 
samtliga enskilda avlopp i kommunen skall inspekteras. Under tre 
år inspekterades 4500 av totalt ca 9 000 enskilda avlopp. 
Inspektionerna av övriga avlopp sker enligt SMOHFs ordinarie 
inspektionsschema. Ett stort antal enskilda avlopp fanns vara 
bristfälliga och krav på snabbt åtgärdande har ställts. Haninge 
kommun får därför sägas ha en god överblick över situationen. 
Eftersom hög skyddsnivå råder i stora delar av kommunen så har 
kommunen en strikt hållning då tillstånd för nya enskilda 
avloppsanläggningar ska ges. Haninge kommuns VA-plan pekar ut 
var det kommunala Va-nätet skall byggas ut och i vilken takt. 
Anslutning till det kommunala nätet är obligatorisk vilket leder till 
kostnader för enskilda hushåll.
I motionens punkt 1 föreslås att kommunen skickar ut 
informations-blad till alla fastighetsägare i kommunens 
skärgårdsområden i syfte att informera om möjligheten att söka 
LOVA-bidrag. Kommunstyrelse-förvaltningen konstaterar att 
LOVA- bidrag inte kan sökas för att åtgärda enskilda 
avloppsanläggningar. Detta strider mot det syfte som anges som 
mål för LOVA-satsningen. Enskilda fastighetsägare kan sluta sig 
samman i ideella organisationer, vilka i sin tur kan söka LOVA- 
medel. Hittills har inga medel beviljats för denna typ av åtgärder. 
Länsstyrelsen i Stockholms län har en budget på totalt 7 mnkr per 
år vilket ytterligare minskar möjligheten till bidrag för enskilda 
avlopp.
I punkt 2 uppmanas kommunen att arrangera möte för 
fastighetsägare i syfte att sprida kunskapen om LOVA-bidrag. 
Kommunstyrelse-förvaltningen anordnade under två år så kallade 
avloppslördagar där allmänheten gavs tillfälle till information med 
kommunens tjänstemän samt med ett stort antal entreprenörer i 
syfte att underlätta och påskynda åtgärdandet av bristfälliga 
avloppslösningar. Kommunen har nu inrättat en VA-rådgivning dit 
allmänheten kan vända sig för att för råd och kunskap i frågan.
Ett LOVA-bidrag kan maximalt omfatta 50 % av kostnaden för en 
beslutad åtgärd. I punkt 3 önskar motionsställaren att kommunen 
går in och stöttar med ytterligare 10 % för att underlätta för den 
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bidrags-berättigade att genomföra åtgärden. Detta strider mot 
”Lagen om allmänna vattentjänster” 24 §. Här framhålls att 
skattemedel inte får användas för att gynna enskilda medborgare 
utan att alla kostnader relaterade till avloppshanteringen ska vara 
avgiftsfinansierad. Anslutning till det kommunala nätet är 
obligatorisk vilket leder till kostnader för enskilda hushåll enligt 
principen ”Förorenaren betalar”.
I punkterna 4 och 5 framhåller motionären lämpligheten i att, både 
öka tidsgränsen för kommunala lån som syftar till att koppla in sig 
på kommunens nät, samt att sänka räntesatserna för lånen. Detta i 
syfte att öka rörligheten på bostadsmarknaden samt att underlätta 
för ungdomar att skaffa eget boende med godkända 
avloppslösningar.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser i sitt remissvar att 10 års 
återbetalningstid är tillräcklig och att räntan beräknas utifrån 
referensräntan (för närvarande 0 %) plus 2 % torde vara tillräckligt 
för att hjälpa fastighetsägare med begränsad ekonomi. 
Kommunstyrelseförvaltningen delar denna uppfattning och har 
även funnit att lånetiden styrs av VA-lagens 37§ som fastslår att 
återbetalningstiden maximalt får vara 10 år. Det ges inte heller 
lagligt utrymme för någon särbehandling av yngre medborgare.

Underlag för beslut
- Motion om förbättra bostadssituationen och vattenkvaliteten
- Remissvar , Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 2015-11-
12
- Remissvar, Stadsbyggnadsnämnden, 2016-02-24 § 18

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens redogörelse besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens redogörelse besvarad.
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__________
Expedieras: Akt
För kännedom: SBN, SMOHF



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 47 (93)

Sammanträdesdatum
2016-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2015/564

§ 185 Motion från Henrik Svensson (SD) om inköp 
och utplacering av hjärtstartare, bordlagt 
ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
Henrik Svensson (SD) skriver i rubricerad motion att 
Sverigedemokraterna i Haninge vill öka tryggheten hos 
kommuninvånarna och att medicinsk hjälp ska finnas till hands när 
det behövs. Kommenen får en allt större andel äldre och 
motionären anser därför att det är en god idé att köpa in fler 
hjärtstartare och placera ut dem på lämpliga ställen i kommunen.
Motionären föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar
1. att kommunen utreder var det är lämpligt att förvara hjärtstartare 
där det inte finns hjärtstartare idag.
2. att kommunen köper in 10 stycken hjärtstartare och placerar ut 
dem på lämpliga ställen i kommunen.

Förvaltningens synpunkter
I Haninge kommun finns hjärtstartare utplacerade på ett flertal 
ställen. Bland annat finns det en hjärtstartare på varje våningsplan i 
kommunhuset. Utbildningsförvaltningen har hjärtstartare i centrala 
förvaltningens lokaler, på Centrum vux samt på några grundskolor. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har hjärtstartare i Torvalla simhall, 
kulturhuset och i Jordbro kultur- och föreningshus. Södertörns 
brandförsvarförbund och kommunens ronderande väktare har 
hjärtstartare i sina fordon. Även Grannstöd, en ideell förening som 
kommunen sponsrar och samverkar med, har hjärtstartare i bilarna 
och alla förare utbildas i hjärt- och lungräddning.
Utöver de hjärtstartare som finns tillgängliga via kommunala 
verksamheter finns utrustningen även hos andra aktörer, 
exempelvis i Haninge centrum, i polis- och taxibilar och på hotell- 
och konferensanläggningar.
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I Haninge kommun finns det alltså hjärtstartare utplacerade på ett 
flertal lämpliga ställen, både i kommunala lokaler och hos andra 
aktörer där många människor rör sig samt i fordon som kör 
regelbundet och täcker stora områden i kommunen.
Allmän sjukvård är landstingets ansvar. Haninge kommun vill 
utöver landstingets resurser erbjuda en trygg och säker miljö ur 
både medborgar- och arbetsgivarperspektiv. Fortsatt utplacering av 
hjärtstartare sker utifrån verksamhetsutveckling och hur 
kommunala lokaler byggs och planeras.
Varje verksamhet gör själva bedömningen om behovet av 
hjärtstartare och bekostar eventuella inköp. Denna modell fungerar 
bra och det finns inte någon anledning att lägga ansvaret på central 
nivå.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår mot bakgrund av denna 
redogörelse att motionen avslås.

Underlag för beslut
Motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Petri Salonen (C) yrkar med instämmande av Christian Lindefjärd 
(SD) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden kostaterar att det enbart finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2015/414

§ 186 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
solceller på kommunens byggnader, bordlagt 
ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
I en motion från Henrik Svensson (SD) vill Sverigedemokraterna 
verka för att kommunen skall värna om naturmiljö och ta sin del av 
ansvaret för de globala miljöproblemen och att kommunen skall 
vara ett föredöme för andra kommuner. Sverigedemokrateran 
föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar om följande:
- kommunen undersöker vilka av kommunens byggnader som det 
skulle kunna installeras solceller på och därefter installerar 
kommunen solceller där
- kommunen ansöker om solcellsstöd via Länsstyrelsen i 
Stockholms län
- kommunen skall investera i solcellsanläggningar med ett årligt 
belopp innan bidrag på minst 2 miljoner kronor. När och om tiden 
kommer då kommunen producerar mer el än kommunen behöver 
ska kommunen undersöka till vilka kommunen kan sälja 
överskottsproduktionen av el
Motionen har remitterats till Tornberget. Tornberget har svarat att 
bolaget har ett mätbart mål i mål och budget 2016, att montera 
solceller där det är möjligt. Det förutsätter att en 
lönsamhetsberäkning (LCC-kalkyl) visar att det är lönsamt. 
Tornberget arbetar löpande med att undersöka vilka byggnader som 
har förutsättningar för solceller. När beslut fattas om ett 
solcellsprojekt gör Tornberget en ansökan om solcellsstöd via 
Länsstyrelsen.
Tornberget följer aktivt teknikutvecklingen och ekonomin inom 
området men med dagens elpriser och teknik är det svårt att få 
lönsamhet i solceller. Utvecklingen av solcellstekniken, minskad 
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investeringskostnad och med ökat finansiellt stöd bedömer 
Tornberget att denna teknik är intressant i framtiden.

Förvaltningens synpunkter
Kommunen äger inte själva så många fastigheter. Det är Tornberget 
som äger och driver kommunens verksamhetslokaler. I remissvaret 
redogör Tornberget för att de aktivt arbetar med frågan om 
solcellsanläggningar och kommer också under 2016 att installera en 
anläggning på Fredrika Bremers tak. Kostnaden för denna 
anläggning är beräknad till 2 500 tkr och återbetalningstiden är 
beräknad till 11-13 år. Kalkylen bygger dock på ett högre elpris än 
dagens nivå. Tornberget anser också att denna investering ger en 
viktig erfarenhet inför framtida solcellsinstallationer.
I det fall kommunfullmäktige vill anslå medel för 
solcellsinvesteringar bör detta hanteras i samband med att 
kommunfullmäktige fastställer mål och budget för kommande år.
Med hänsyn till Tornbergets svar föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motionen
- Protokoll Tornberget 2015-11-26 § 88

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Christian Lindefjärd (SD) yrkar med instämmande av Göran 
Svensson (S) 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. Motionen anses besvarad.
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__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, Tornberget
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Dnr KS 2015/124

§ 187 Motion från Henrik Svensson (SD) om hjälp 
fler nödställda människor samtidigt som vi 
räddar den svenska välfärden, bordlagt 
ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Sammanfattning
Motionären framför i motionen ”Hjälp fler nödställda människor 
samtidigt som vi räddar den svenska välfärden” (dnr KS 2015/124) 
att Haninge kommun ska särredovisa hur mycket pengar 
kommunen lägger på invandringen och flyktingmottagandet, 
presentera förslag på hur kommunen ska avsluta avtalet med 
Migrationsverket och redovisa för hur många flyktingar kommunen 
skulle kunna hjälpa genom UNHCR.

Kommunalrådsberedningens synpunkter
Diskussionen om invandring har i stor utsträckning präglat den 
allmänna debatten det senaste året. Många invånare i vår kommun 
anser att frågan är av stor vikt och detta ska bemötas med stor 
respekt vilket kommunledningen också gör.
Kommunledningen delar inte den bild motionären vill sätta och 
menar bestämt att frågan inte handlar om ekonomi, trots att 
Sverigedemokraterna de senaste åren försökt göra allt för att få 
debatten att handla om just ekonomi. Men låt oss trots det syna de 
ekonomiska argumenten.
Sverigedemokraterna presenterade i sin nationella budget för 
kommunerna en nedtrappad neddragning på det kommunala stödet 
som fullt ut skulle få effekt 2018 och omfatta 53 miljarder kronor. 
För Haninge kommuns del, beräknat på antal invånare 83 866 =5 
383 kr, skulle det innebära ett intäktsbortfall på mellan 450 
miljoner och 460 miljoner kronor per år från och med 2018. Till 
detta vill Sverigedemokraterna lokalt addera en skattesänkning på 
med ytterligare 13 öre förutom de 12 öre de röstade för, inför 
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budget 2016, vilket motsvarar ytterligare ca 40-50 miljoner kronor 
per år.
Detta innebär om Sverigedemokraterna fick makten skulle Haninge 
kommun behöva skära bort nästan 500 miljoner kronor per år. Det 
motsvarar 60 procent av alla pengar som går till grundskolan eller i 
princip hela förskolan. Gör vi samma jämförelse för äldreomsorgen 
betyder det -75 % av alla pengar som går till de äldres omsorg. 
Med en så snabb och drastisk urholkning av 
välfärdsverksamheterna i kommunen kan man knappast med 
hedern i behåll anse sig värna om skolan och äldreomsorgen.
Kommunledningen menar att Sverigedemokraterna driver en helt 
annan agenda. För dem handlar det inte egentligen om pengar, det 
handlar om något helt annat. Trots stora ansträngningar från 
Sverigedemokraternas sida lyser det igenom, det handlar helt enkelt 
om olika människosyn. Om att vissa människor inte borde vara här 
i Sverige för att de är ”främmande”, inte ”delar våra värderingar” 
eller för att de ”förstör vår kultur”. Motionsskrivaren skulle framstå 
som mer rakryggad och modig om denne lagt korten på bordet och 
vågade stå upp för att det inte handlar om pengar utan om att man 
tycker att vissa människor är mindre värda.
Människor som flyttar eller flyr till Sverige är en tillgång för landet 
och för vår kommun. För kommunledningen handlar det om att 
göra det som är värdigt och det som är rätt. Det handlar för oss om 
solidaritet och mänskliga rättigheter. Såväl Haninge kommun som 
andra kommuner och länder i Europa behöver ta sitt ansvar när det 
kommer flyktingar. Det är vår plikt som kommun och som 
medmänniskor att ge människor som söker asyl skydd och att ge ett 
så bra mottagande som möjligt.
Kommunledningen blundar dock inte för de utmaningar Haninge 
kommun står inför. Det handlar bland annat om att fler snabbt ska 
få lära sig svenska och få möjligheter till egen försörjning. Med ett 
eget jobb och kunskaper om hur vårt samhälle fungerar blir 
integrationen lättare. Det är vägen att säkra morgondagens välfärd.

Underlag för beslut
- Motion från Henrik Svensson (SD)
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Nafi Cilgin (V), 
Mehmet Coksürer (MP) och Sven Gustafsson (M) bifall till 
kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären
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Dnr KS 2015/539

§ 188 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om tillfälliga boendeplatser för 
asylsökande, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.
Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2015/583

§ 189 Svar på interpellation från Samuel Skånberg 
(V) om kommunens investeringar i 
fossilindustrin, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.
Svar lämnas av kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor 
Annica Hjerling (MP).

Förslag till beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2015/588

§ 190 Svar på interpellation från Joachim Krylborn 
(KD) om hur stora barngrupperna får vara, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Förslag till beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2015/590

§ 191 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.
Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2015/591

§ 192 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om samarbetet mellan socialförvaltning 
och skola, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.
Svar lämnas av socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).

Förslag till beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2015/592

§ 193 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om tältbosättningar, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.
Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/97

§ 194 Svar på interpellation från Tobias 
Hammarberg (L) om hur situationen ser ut för 
fattiga EU-medborgare i Haninge kommun, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.
Svar lämnas av socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).

Förslag till beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/101

§ 195 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om kvalitetsarbete, arbetsmiljö och 
säkerhet på HVB-hem, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.
Svar lämnas av socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).

Förslag till beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/102

§ 196 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om orättvisa bidrag, att flickors idrott 
diskrimineras och att hästnäringen i Haninge 
kommun verkar vara bortglömd, bordlagt 
ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.
Svar lämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 
Coksürer (MP).

Förslag till beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/154

§ 197 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om Haninges förskolors större barngrupper 
och minskad personaltäthet, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Förslag till beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/155

§ 198 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om kommunal fastställning av ålder, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Förslag till beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/156

§ 199 Svar på interpellation från Samuel Skånberg 
(V) om hyresrätter i Vega, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-
18.

Förslag till beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2015/360

§ 200 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) Låt alla Haninges barn idrotta

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har inkommit med 
rubricerad motion med anledning av att bestämmelsen i 
socialtjänstlagen om fritidspeng för barn i årskurs 4-9 avskaffats. 
Motionärerna anser att det finns starka skäl att förstärka 
möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta hushåll i kommunen 
och att socialnämnden i Haninge ska ges i uppdrag att även 
fortsättningsvis ersätta dessa hushåll för utgifter kopplade till 
barnens fritidsaktiviteter. Motionärerna föreslår därför att 
kommunfullmäktige beslutar:
1. att socialnämnden oavsett riksdagens beslut fortsätter att ersätta 
ekonomiskt utsatta hushåll för utgifter kopplade till barns 
fritidsaktiviteter med ett belopp om maximalt 3000 kr per 
tolvmånadersperiod.
2. att ersättning även kan erhållas för barn i årskurs 1-3.
Socialnämnden skriver i sitt yttrande 2016-03-21, § 44, att 
riksdagen avskaffade bestämmelsen om fritidspeng eftersom den 
inte stämmer överens med socialtjänstlagens principer om den 
enskildes ansvar och självbestämmande. Stöd till barn i utsatta 
familjer bör därför i stället utformas så att det möjliggör för barnen 
att själva välja vad de vill göra på sin fritid. Riksdagen har därför 
beslutat att i stället avsätta medel till en generell förstärkning av det 
ekonomiska biståndet till barnfamiljer i form av höjd riksnorm. En 
barnfamilj med försörjningsstöd får en höjning på 100-250 kr per 
månad och barn. Den kompensation som kommunerna har mottagit 
genom statliga medel har därmed upphört från och med årsskiftet.
Socialnämnden anser att en höjning av riksnormen möjliggör ett 
större självbestämmande över barnens fritid och familjens 
ekonomi. Dessutom har intresset för fritidspengen varit svagt och 
få ansökningar har inkommit. Höjningen av riksnormen kommer 
fler barn till del eftersom det ingår i hushållens försörjningsstöd 
och inte kräver en separat ansökan. Vidare skriver socialnämnden i 
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sitt yttrande att förvaltningen alltid ska ta hänsyn till 
barnperspektivet i hanteringen kring försörjningsstöd och 
effekterna av olika beslut, vilket ger möjlighet till ersättning för 
fritidsaktiviteter i vissa fall. Socialnämnden ser därmed inget behov 
av att fortsätta erbjuda fritidspeng efter det att ändringarna i 
socialtjänstlagen trätt i kraft.

Förvaltningens synpunkter
Av kommunallagen framgår att vissa grundläggande principer 
gäller för all kommunal verksamhet. Dessa är:
1. Likställighetsprincipen
2. Lokaliseringsprincipen
3. Självkostnadsprincipen
4. Stöd till enskilda endast med lagstöd
5. Förbud mot retroaktiva beslut
Principen under punkt 4 innebär att kommuner inte får ge 
understöd till enskilda om det inte framgår av lag att detta är 
tillåtet. Ett exempel är socialtjänstlagen (2001:453) där det framgår 
att kommunen under vissa förutsättningar ska lämna bistånd till 
enskilda.
Den 1 juli 2014 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen 
(2001:453) med innebörden att en ersättning för fritidsaktiviteter 
(fritidspeng) under vissa förutsättningar kunde betalas till hushåll 
med barn i årskurs 4-9. Bestämmelserna om fritidspeng 
avskaffades den 1 januari 2016 vilket medför att det från detta 
datum saknas lagstöd för fortsatta utbetalningar av fritidspeng.
Mot bakgrund av att det från den 1 januari 2016 saknas lagstöd för 
att betala fritidspeng, för såväl barn i årskurs 1-3 som i årskurs 4-9, 
föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Inget i socialnämndens yttrande föranleder en annan bedömning.

Underlag för beslut
- Motionen
- Socialnämndens yttrande 2016-03-22, § 44
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Överläggningar i kommunstyrelsen
Tobias Hammarberg (L) yrkar, med instämmande av Marie 
Litholm (KD) och Martina Mossberg (M) bifall till motionen.
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden 
ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.
Tobias Hammarberg (L) begär votering.
Voteringsproposition
Den som vill bifalla kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. 
Den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen 
bifallit motionen.
Upprop: 
Petri Salonen (C):JA
Göran Svensson (S): JA
Maria Fägersten (S): JA
Margareta Bernhardsson (S): JA
Annett Haaf (S): JA
Annica Hjerling (MP): JA
Mehmet Coksürer (MP): JA
Martina Mossberg (M): NEJ
Alexandra Anstrell (M): NEJ
Michael Fridebäck (M): NEJ
Tobias Hammarberg (L): NEJ
Pia Lublin (L): NEJ
Marie Litholm (KD): NEJ
Kennerth Valtersson (SD): AVSTÅR
Meeri Wasberg (S): JA
 Med åtta JA, sex NEJ och en AVSTÅR finner ordföranden att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
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1. Motionen avslås.

Reservationer
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck - 
samtliga (M), Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L) och Marie 
Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Socialnämnden, motionären
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Dnr KS 2015/248

§ 201 Motion från Mattias Bernhardsson (RS) om 
åtgärder för att motverka mäns våld mot 
kvinnor och förtryck i hederns namn

Sammanfattning
Mattias Bernhardsson, RS, har i en motion till kommunfullmäktige, 
Åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i 
hederns namn, yrkat bifall på motionen som helhet eller på varje 
enskild att-sats. Motionen omfattar 19 att-satser.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inhämtat yttranden från grund- 
och förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
socialnämnden och Haninge Bostäder AB. Förvaltningen föreslår 
mot bakgrund av vad som sägs i förvaltningens tjänsteskrivelse och 
i respektive yttrande att motionen ska anses vara besvarad vad 
avser samtliga 19 att-satser.

Underlag för beslut
- Motionen.
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-04-12
- Grund- och förskolenämnden § 113 , inkl 
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 93, inkl 
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Socialnämnden § 172, inkl socialförvaltningens tjänsteskrivelse
- Yttrande från Haninge bostäder

Överläggningar i kommunstyrelsen
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till 
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, GFN, GVN, SN, Haninge Bostäder, 
KSF
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Dnr KS 2015/37

§ 202 Motion från Mattias Bernhardsson (RS) om 
projekt för fler bostäder åt flyktingar

Sammanfattning
Mattias Bernhardsson (RS) skriver i rubricerad motion att många 
flyktingar bor kvar i Migrationsverkets asylbolenden efter att de 
fått uppehållstillstånd, vilket försenar möjligheterna till etablering i 
samhället. Eftersom antalet flyktingar som anvisas till Haninge 
kommun kan komma att öka i framtiden anser motionären att 
boendeförsörjningen för flyktingar behöver ses över och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att anskaffa fler lägenheter för 
flyktingar samt
Kommunstyrelsen får i uppdrag att minska användandet av boende 
av karaktären vandrarhem.
Motionen har remitterats till socialnämnden, som i sitt yttrande 
2016-01-26, § 9, skriver att socialförvaltningen i samråd med 
kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en plan för tillgång till 
fler lägenheter. Den modell som socialförvaltningen tagit fram 
innebär att mottagna flyktingar erbjuds en genomgångslägenhet 
under initialt två år. En pool med genomgångslägenheter av 
varierande storlekar skapas genom förhyrning av separata 
lägenheter och blockförhyrning av grupper av lägenheter. Det kan 
också bli aktuellt att uppföra tillfälliga byggnader på tidsbegränsat 
bygglov. För att långsiktigt säkra tillgång till lägenheter för 
flyktingmottagandet behöver avtal tecknas med de fastighetsägare 
som producerar nya hyresrätter om inhyrning av en andel av dessa 
lägenheter. Ett årligt inflöde av nya lägenheter behövs för att klara 
behoven för flyktingmottagande.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialnämndens 
yttrande. Socialförvaltningens svar grundar sig i den plan för 
boendemöjligheter för flyktingmottagande som beslutades av 
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socialnämnden 2015-09-29, § 140. Enligt den utredning som då 
gjordes står det klart att Haninge kommun behöver skapa en pool 
med 75-100 genomgångslägenheter att hyra ut i andra hand till 
mottagna flyktingar. Tillgången till lägenheter ska säkras på det sätt 
som socialnämnden beskriver i sitt yttrande enligt ovan.
Socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen samarbetar 
för att boendeförsörjningen ska fungera. Socialförvaltningen 
ansvarar för förvaltning och tillsyn av lägenheterna, medan 
kommunstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsenhet ansvarar för 
anskaffning av lägenheter till lägenhetspoolen. 
Exploateringsenheten på kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för 
att förhandla om tillgång till en andel lägenheter i samband med 
förhandlingar om markanvisningsavtal och exploateringsavtal.
Haninge kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att ta 
emot och erbjuda bostad till 98 nyanlända under 2015. 2016-03-01 
trädde en ny lag i kraft som ger staten rätt att anvisa flyktingar till 
kommunerna, enligt beräkningar rör det sig om ca 250 individer för 
Haninges del.
Eftersom antalet personer som kom till Sverige och därmed även 
till Haninge kommun ökade kraftigt under 2015, har regeringen 
2015-12-10 beslutat om ett extra statsbidrag för tillfälligt stöd till 
kommuners hantering av flyktingsituationen för att minska trycket 
på den kommunala ekonomin. För Haninge kommun innebär det ett 
extra statsbidrag om 39,4 mnkr som är avsett att användas under 
2015 och 2016. Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15, § 21, 
om fördelning av statsbidraget till de olika nämnderna. Bland annat 
har socialnämnden tilldelats 450 tkr för att täcka kostnader för 
administration av genomgångslägenheter. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tilldelats 700 tkr för att täcka 
kostnader för arbete med att ta fram boenden för ensamkommande 
flyktingbarn och lägenheter till nyanlända flyktingar.
Haninge kommun arbetar på många sätt för att nyanlända 
flyktingar med uppehållstillstånd ska få möjlighet att hyra en 
genomgångslägenhet och ser att det är en av flera åtgärder som 
bidrar till integration och etablering i samhället. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår mot bakgrund av denna 
redogörelse att motionen anses besvarad.
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Underlag för beslut
- Motionen
- Socialnämndens beslut 2016-01-26, § 9, med bilagor
- Socialnämndens beslut 2015-09-29, § 140 med bilagor
- Socialförvaltningens och kommunstyrelseförvaltningens 
gemensamma tjänsteskrivelse 2015-09-01, Plan för 
boendemöjligheter för flyktingmottagande

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M) yrkar, med instämmande av Kennerth 
Valtersson (SD) att motionen ska avslås.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens och avslagsyrkandet från Martina 
Mossberg (M) och Kennerth Valtersson (SD). 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 med hänvisning till socialnämndens 

yttrande och kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.

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

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Socialnämnden, motionären
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Dnr KS 2015/269

§ 203 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
effektivisering av kommunens verksamheter - 
De nyanlända och flyktingarna

Sammanfattning
Henrik Svensson (SD) skriver i rubricerad motion att Haninge 
kommun står inför stora ekonomiska utmaningar i samband med 
flyktingmottagandet. Motionären hänvisar till en utredning av 
kostnader för flyktingmottagande som gjordes i Växjö kommun år 
2011 och menar att Haninge kommun och Växjö kommun är 
jämförbara både gällande befolkningsstorlek och liknande volymer 
av nyanlända. Eftersom Henrik Svensson (SD) vill sänka 
kommunalskatten med 25 öre år 2016 anser han att kommunens 
ekonomi behöver förbättras. Därför föreslår han i rubricerad 
motion en effektivisering av kommunens verksamheter genom 
uppsägning av överenskommelserna med Migrationsverket om 
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.
Socialnämnden skriver i sitt yttrande 2016-03-22, § 43, att förslaget 
inte är lämpligt. Sedan januari 2014 har Migrationsverket rätt att 
anvisa ensamkommande flyktingbarn även till kommuner utan 
överenskommelser. Sedan 1 mars 2016 har Migrationsverket även 
rätt att anvisa även nyanlända med uppehållstillstånd till 
kommuner.
Vidare skriver socialnämnden i sitt yttrande att det är 
kontraproduktivt att inte arbeta med mottagandet av 
ensamkommande barn och med nyanlända vuxna och familjer. För 
kommunerna gäller att aktivt arbeta med mottagningen och 
integrationen av de nyanlända för att främja etablering i arbete och 
samhällsliv och långsiktigt erbjuda och åstadkomma delaktighet i 
samhället. Om kommunerna inte arbetar med frågorna proaktivt 
riskerar vissa kommuner, t ex ankomstkommunerna, där 
ensamkommande barn bor den första tiden, att belastas mycket 
hårt. Individer kan ställas långvarigt utanför både bostads- och 
arbetsmarknad. En negativ spiral av social marginalisering riskerar 
att uppstå och de grupper som hänvisas till socialtjänsten växer.
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Socialnämnden skriver att mottagandet av nyanlända kräver 
insatser som initialt kan vara kostsamma för stat och kommun, 
därför är beredskap och förmåga att arbeta proaktivt mycket viktigt. 
Denna typ av beredskap är viktig för hela socialtjänstens område 
och socialtjänsten behöver därför ständigt arbeta proaktivt i 
samspel med aktuella omvärldsförändringar.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialnämndens 
yttrande och har inget övrigt att tillföra. Mot bakgrund av yttrandet 
föreslår förvaltningen därför att motionen avslås.

Underlag för beslut
- Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av 
kommunens verksamheter – De nyanlända och flyktingarna inkom 
2015-06-04
- Socialnämndens yttrande 2016-03-22, § 43 inkl bilagor

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M) hemställer om att få lämna ett särskilt 
yttrande vilket kommunstyrelsen medger.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens och yrkandet från Kennerth Valtersson 
(SD). 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
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
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__________

Expedieras: Akt
För kännedom: Socialnämnden, motionären
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Dnr KS 2015/480

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

Sammanfattning
I en motion från Henrik Svensson (SD) vill Sverigedemokraterna 
att kommunfullmäktige beslutar
– att kommunen utreder och åtgärdar de bostäder som kommunen 
äger samt att kommunen kräver vid bygglovsansökningar att 
bostäderna är anpassade så att nivåskillnader, trappor, hissar och 
andra miljöhinder inte medför en begränsad aktivitet och 
delaktighet för personer 65 år eller äldre.
– att äldreförvaltningen ska tilldelas ett årligt belopp, utöver den 
planerade budgeten för äldreförvaltningen, på 1,5 miljoner kr som 
öronmärks speciellt till fler fallpreventiva och skadepreventiva 
åtgärder för personer 65 år eller äldre. Äldreförvaltningen får 
bestämma hur dessa medel ska användas på bästa sätt. Förslag till 
hur dessa kan användas ges i bilaga 1 till motionen.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, 
äldrenämnden och Haninge Bostäder.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar genom 
stadsbyggnadsnämndens och äldrenämndens remissyttranden att 
förebyggande arbete kring fall- och skadeprevention redan bedrivs.
Stadsbyggnadsnämnden och Haninge Bostäder följer i 
byggprocesser och vid anpassningar de myndighetskrav som finns 
utifrån Boverkets byggregler (BBR). Haninge Bostäder har i sitt 
äldre bostadsbestånd ibland svårt att göra anpassningar med hänsyn 
till avsaknad av ex. hiss. Sådana anpassningar blir oskäligt dyra.
Äldrenämnden vidtar minst de förebyggande åtgärder som föreslås 
i motionen.
Mot bakgrund av äldrenämndens redogörelse kring motionens 
bilaga, punkterna 1 – 14, anser kommunstyrelseförvaltningen 
vidare att det inte är motiverat att öronmärka ytterligare 1,5 
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miljoner kr till ett preventionsarbete som redan bedrivs i skälig 
omfattning och som utgår från nämndens egen ambition.

Underlag för beslut
– Motion om fall- och skadeprevention
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-12-10, § 180
– Äldrenämndens beslut 2015-12 17, § 148
– Haninge Bostäders svar 2016-01-21
– Boverkets byggregler BBR avsnitt 8, PDF

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden, Äldrenämnden, Haninge 
Bostäder, motionären.
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Dnr KS 2016/5

§ 205 Befrielse från uppdrag

Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Raymond Svensson (C), ledamot i Haninge Hembygdsgille
Acer Tuncer (MP), ersättare i äldrenämnden
Övriga avslutade uppdrag i kommunfullmäktige:
Henrik Svensson (SD) har folkbokfört sig i en annan kommun. I 
och med detta har han upphört att vara valbar och därmed upphör 
hans uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige genast. Kansliet 
har därför hemställt hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning efter 
honom.

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 2016/5

§ 206 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda

Inga bordlagda val föreligger.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/5

§ 207 Val till vissa uppdrag

Ledamot i Haninge Hembygdsgille efter Raymond Svensson (C) t 
o m 2018-12-31
Sven-Olof Kåhre (C)
Ersättare i äldrenämnden efter Acer Tuncer (MP) t o m 2018-12-31
Bordläggning (MP)

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nedanstående val bordläggs.

Ersättare i äldrenämnden efter Acer Tuncer (MP) t o m 2018-12-
31

2. Nedanstående val förrättas.
Sven-Olof Kåhre (C), ledamot i Haninge Hembygdsgille efter 
Raymond Svensson (C) t o m 2018-12-31

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ
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Dnr KS 2016/67

§ 208 Framställan av interpellationer och frågor

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till kansliet.
__________
Expedieras: Akter
För kännedom: Politiska sekreterare
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Dnr KS 2016/68

§ 209 Anmälan av motioner

KS 2016/209
Motion från Marie Litholm (KD) om att utreda förutsättningarna 
för att möjliggöra bostäder vid fastigheten Söderbymalm 3:241

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/218
Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att upprätta ett 
återvändarcenter i Haninge

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/229
Motion från Marie Litholm (KD) om Haninge stadskärna 2.0, att 
omplacera Handens pendeltågsstation och låta staden möta vattnet

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

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



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 86 (93)

Sammanträdesdatum
2016-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

KS 2016/247
Motion från Pia Lublin (L) om airdome till Rudan

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/248
Motion från Pia Lublin (L) om att stödja föreningslivets 
engagemang för integration genom föreningslotsar

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/260
Motion från Kennerth Valtersson (SD) om att öppna ett 
aktivitetshus för äldre och ungdomar på Muskö

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/261
Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att införa en 
förberedelseskola på prov i kommunen



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 87 (93)

Sammanträdesdatum
2016-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

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

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



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 88 (93)

Sammanträdesdatum
2016-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/69

§ 210 Anmälan av medborgarförslag

KS 2016/205
Medborgarförslag: Ändra hastigheten på Södertäljevägen i 
Tungelsta

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2016/206
Medborgarförslag: Ett övergångsställe vid busshållsplatsen 
Vädersjövägen i Tungelsta

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2016/212
Medborgarförslag: En papperskorg vid busshållsplatsen Skäggsmo 
på Dalarövägen

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



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 89 (93)

Sammanträdesdatum
2016-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2016/213
Medborgarförslag: En cirkulationsplats i korsningen Nordenskiölds 
väg - gamla Nynäsvägen

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2016/231
Medborgarförslag: Avlägsna grillplatsen på Stationsvägen, 
nedanför HSB Lärkträdet

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2016/252
Medborgarförslag: Haninge kommun bör ta över och driva Berga 
Naturbruksgymnasium

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



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 90 (93)

Sammanträdesdatum
2016-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
__________
KS 2016/256
Medborgarförslag: Förse de olika planterade träden i Eskilsparken 
med små namnskyltar

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



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 91 (93)

Sammanträdesdatum
2016-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/199

§ 211 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om Haninges näringslivsarbete

Förslag till beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 92 (93)

Sammanträdesdatum
2016-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/70

§ 212 Meddelanden

Om inget annat anges finns meddelandena hos 
kommunfullmäktiges sekreterare.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-04-04; § 78 
Medborgarförslag: Låt Fredrika Bremergymnasiet få ta över huset 
som ligger på Malmvägen   dnr KS 2015/557
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-04-04; § 79 
Medborgarförslag: Stadsplaneändring Dalarövägen 33   dnr KS 
2015/262
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-04-20; § 46 
Medborgarförslag: Bygg en ny simhall med 50 meters bassäng   
dnr KOFN 2016/59
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-04-20; § 56 
Detaljplan för Gudö 13:1 och 15:1, för antagande   dnr SBN 
2015/213, PLAN.2012.7
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-04-20; § 57 
Detaljplan för del av Söderby 1:751 med flera Biltema, för 
antagande   dnr SBN 2015/194, PLAN.2014.25
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-04-20; § 58 
Detaljplan för Ribby 2:73 och del av Nödesta 8:235 
Ribbybergsskolan, för antagande   dnr SBN 2015/297, 
PLAN.2013.31
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott 
2016-05-04; § 64 Detaljplan för Kalvsvik 11:1085 och del av 16:1, 
granskning   dnr SBN 2015/352, PLAN.2013.33

Förslag till beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 93 (93)

Sammanträdesdatum
2016-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges ordförande påminner om att sammanträdet 
den 13 juni börjar kl 13:00. Vid detta sammanträde behandlas mål 
och budget och därför utgår ledamöternas frågestund. Samma 
debattregler som vid budgetfullmäktige 2015 gäller. Debatten 
inleds i vanlig ordning med en allmänpolitisk debatt och 
turordningen för de övriga områdena har lottats enligt följande: 
stadsbyggnad, kultur och fritid, skola samt slutligen sociala frågor.
__________
Expedieras: Akter



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Klicka här för att ange text. Recit 1 (1)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Klicka här för att ange text. 2015-10-28 KS 2015/369
Handläggare
Rebecca Band, kommunsekreterare

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

Kungörelse

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

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



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Klicka här för att ange text. Recit 1 (1)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Klicka här för att ange text. 2015-10-28 KS 2015/370
Handläggare
Rebecca Band, kommunsekreterare

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

Justering

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

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

__________





























Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2015-10-19

Utdragsbestyrkande

Dnr GVN 2015/58

§ 92 Motion om att Öka tryggheten för 
Haningeborna

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i en motion förslagit att Haninge kommun 
ska ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att ta 
fram undervisningsmaterial till sina skolor, där eleverna ska få 
tydlig information om vad för lagar och normer som gäller i det 
svenska samhället. Eleverna ska ges tid och möjlighet att själva 
diskutera kring felaktigheterna i att utföra rån, misshandel, våldtäkt 
m.m.

Förvaltningens synpunkter
Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 
solidaritet mellan människor.
I läroplanen för gymnasieskolan anges bland annat att skolan ska 
aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till 
uttryck i praktisk vardaglig handling. Liknande formuleringar finns 
i läroplanen för vuxenutbildning.
Förvaltningen anser att skolorna redan har uppdraget att ge 
eleverna information om samhällets lagar och normer. Något 
undervisningsmaterial behöver inte tas fram från nämnden.

Underlag för beslut
- Motion från Sverigedemokraterna 2015-05-29 – Öka tryggheten 
för Haningeborna.

Förslag till beslut
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar 

förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2015-10-19

Utdragsbestyrkande

GVNAUs förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Enligt förvaltningens förslag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar 

förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, Kommunstyrelseförvaltningen



































Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum
2015-10-19

Utdragsbestyrkande

Dnr GVN 2015/62

§ 90 Motion om effektivisering av kommunens 
verksamheter - SFI

Sammanfattning
I motion 2015-06-04 föreslår Henrik Svensson (SD):
att en person får maximalt vara inskriven i SFI under en period av 
24 månader utan att den personen behöver betala en avgift till 
Haninge kommun för sina SFI-studier.
att en person som vill vara inskriven i SFI efter att den personen 
varit inskriven i SFI under en period av 24 månader måste betala en 
avgift till kommunen med 2000 kr per månad den personen deltar i 
SFI. Dessa 2000 kr i avgift per månad får inte betalas av 
kommunen genom försörjningsstöd.

Skollagen slår fast att utbildning inom svenska för invandrare ska 
vara avgiftsfri:
”Utbildningen ska vara avgiftsfri, om inte något annat följer av 
denna lag eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 
kap. 21 §. Det får dock förekomma enstaka inslag som kan medföra 
en obetydlig kostnad för eleverna.”
Vidare klargör skollagen rätten för elever att fullfölja utbildningen 
och på vilken grund beslut kan tas om att utbildningen ska upphöra 
respektive återupptas efter beslut om upphörande:
”Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen.
Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska 
upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.
/---/
Den vars utbildning i svenska för invandrare har upphört enligt 
andra stycket eller som frivilligt avbrutit sådan utbildning ska på 
nytt beredas sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det.”



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum
2015-10-19

Utdragsbestyrkande

Huvudmannens rätt att fatta beslut om upphörande och 
återupptagande av utbildning är delegerad till rektor i 
delegationsordningen för gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.
Bestämmelserna i skollagen finns fram till 2015-12-31 i 22 kap. 
Från och med 2016-01-01 ingår svenska för invandrare i kommunal 
vuxenutbildning och bestämmelserna finns därför i 20 kap.
I förordningen om vuxenutbildning regleras omfattningen av 
utbildningen i svenska för invandrare:
”24 § Riktvärdet för undervisningens omfattning i tid inom 
utbildning i svenska för invandrare är 525 timmar. Riktvärdet får 
överskridas eller underskridas beroende på hur mycket 
undervisning eleverna behöver för att uppnå de kunskapskrav som 
anges i kursplanen.”
I motionen hävdas ”att Haninge kommun passivt låter kostnaderna 
för SFI-undervisningen skena iväg”. Centrum Vux får ett 
ramanslag för all vuxenutbildning, inklusive SFI. Det har sedan 
2005 ökats i mindre omfattning än vad som motsvarar 
tillströmningen av sökande. Detta har lett till att kommunens 
kostnad per erbjuden timme och studerande inom SFI har minskat 
från 43,51 år 2013 kronor till 37,71 kronor år 2015.

Förvaltningens synpunkter
Utbildningsförvaltningen bedömer att de förslag som framförs i 
motionen strider mot skollagens bestämmelser.

Underlag för beslut
- Motion – Effektivisering av kommunens verksamheter – SFI – 
2015-06-04.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)

Sammanträdesdatum
2015-10-19

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar 

förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.

GVNAUs förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Enligt förvaltningens förslag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar 

förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.

__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen















Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Grund- och förskolenämnden Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum
2015-10-21

Utdragsbestyrkande

Dnr GFN 2015/121

§ 117 Motion om att förbättra skolelevers inlärning 
och resultat

Sammanfattning
Henrik Svensson, Sverigedemokraterna, har i en motion till 
kommunfullmäktige, Förbättra skolelevers inlärning och resultat, 
yrkat att kommunfullmäktige beslutar
” 1. att Haninge kommuns skolor i samråd med föräldrarna och 
eleverna ser till att föräldrarna och eleverna undertecknar ett 
skriftligt samtycke till att elevernas smartphones och surfplattor 
som medtages till skollektioner får inlåsas av läraren i ett speciellt 
skåp vid lektionens början och ges tillbaka till eleverna efter 
lektionens slut.

2. att undervisningstiden eleverna ges av Haninge kommuns skolor 
i ämnena matematik, biologi, fysik och kemi ökas med 20%, även 
om det innebär att t.ex. elevernas antal studiedagar behöver 
minskas eller att elevernas skoldagar möjligen behöver förlängas 
något.”
13.15.

Förvaltningens synpunkter
Utbildningsförvaltningen har tagit del av motionen och lämnar 
följande synpunkter:

1. Att Haninge kommuns skolor i samråd med föräldrarna och 
eleverna ser till att föräldrarna och eleverna undertecknar ett 
skriftligt samtycke till att elevernas smartphones och surfplattor 
som medtages till skollektioner får inlåsas av läraren i ett speciellt 
skåp vid lektionens början och ges tillbaka till eleverna efter 
lektionens slut.
Yttrande:
Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och 
studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att 



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Grund- och förskolenämnden Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum
2015-10-21

Utdragsbestyrkande

studiemiljön ska vara god. Ibland är inte det tillräckligt - då kan 
skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i 
skollagen. Rektorn beslutar i dessa frågor och har en skyldighet att 
ta fram egna ordningsregler på skolan som exempelvis kan 
innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid. 
 2. Att undervisningstiden eleverna ges av Haninge kommuns 
skolor i ämnena matematik, biologi, fysik och kemi ökas med 20 
%, även om det innebär att t.ex. elevernas antal studiedagar 
behöver minskas eller att elevernas skoldagar möjligen behöver 
förlängas något.
Yttrande:
Timplanen i matematik utökades nationellt fr.o.m. ht-13 med 120 
timmar. Haninge valde att fördela dessa timmar jämnt mellan F-6 
och 7-9 vilket innebär att vi har en timplan i matematik med 660 
timmar i F-6 och 360 timmar i åk 7-9. Timplanen anger ett 
minimum av undervisningstid och varje rektor kan genom beslut 
utöka timplanen utifrån behov. Studiedagar används för bl.a. 
kompetensutveckling för lärare och lärarnas årsarbetstid är enligt 
avtal.
Elevers antal skoldagar är reglerade enligt Skolförordning 
(2011:185)
 2 § Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. 
Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst 
fem studiedagar för personalen. 3 § Läsåret ska börja i augusti och 
sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut 
beslutas av huvudmannen.

Underlag för beslut
- Motion från Sverigedemokraterna KS 2015/273.

Förslag till beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och 

lämnas till kommunstyrelsen.

GFNAUs förslag till grund- och förskolenämnden
Enligt förvaltningens förslag.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Grund- och förskolenämnden Protokollsutdrag 3 (3)

Sammanträdesdatum
2015-10-21

Utdragsbestyrkande

Grund- och förskolenämndens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och 

lämnas till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningen



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum
2015-10-19

Utdragsbestyrkande

Dnr GVN 2015/61

§ 94 Motion om att förbättra skolelevers inlärning 
och resultat

Sammanfattning
Henrik Svensson, Sverigedemokraterna, har i en motion till 
kommunfullmäktige, Förbättra skolelevers inlärning och resultat, 
yrkat att kommunfullmäktige beslutar
” 1. att Haninge kommuns skolor i samråd med föräldrarna och 
eleverna ser till att föräldrarna och eleverna undertecknar ett 
skriftligt samtycke till att elevernas smartphones och surfplattor 
som medtages till skollektioner får inlåsas av läraren i ett speciellt 
skåp vid lektionens början och ges tillbaka till eleverna efter 
lektionens slut.
2. att undervisningstiden eleverna ges av Haninge kommuns skolor 
i ämnena matematik, biologi, fysik och kemi ökas med 20%, även 
om det innebär att t.ex. elevernas antal studiedagar behöver 
minskas eller att elevernas skoldagar möjligen behöver förlängas 
något.”

Förvaltningens synpunkter
Utbildningsförvaltningen har tagit del av motionen och lämnar 
följande synpunkter:
1. Att Haninge kommuns skolor i samråd med föräldrarna och 
eleverna ser till att föräldrarna och eleverna undertecknar ett 
skriftligt samtycke till att elevernas smartphones och surfplattor 
som medtages till skollektioner får inlåsas av läraren i ett speciellt 
skåp vid lektionens början och ges tillbaka till eleverna efter 
lektionens slut.
Yttrande:
Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och 
studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att 
studiemiljön ska vara god. Ibland är inte det tillräckligt - då kan 
skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i 
skollagen. Rektorn beslutar i dessa frågor och har en skyldighet att 



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum
2015-10-19

Utdragsbestyrkande

ta fram egna ordningsregler på skolan som exempelvis kan 
innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid. 
 2. Att undervisningstiden eleverna ges av Haninge kommuns 
skolor i ämnena matematik, biologi, fysik och kemi ökas med 20 
%, även om det innebär att t.ex. elevernas antal studiedagar 
behöver minskas eller att elevernas skoldagar möjligen behöver 
förlängas något.
 Yttrande:
Timplanen i matematik utökades nationellt fr.o.m. ht-13 med 120 
timmar. Haninge valde att fördela dessa timmar jämnt mellan F-6 
och 7-9 vilket innebär att vi har en timplan i matematik med 660 
timmar i F-6 och 360 timmar i åk 7-9. Timplanen anger ett 
minimum av undervisningstid och varje rektor kan genom beslut 
utöka timplanen utifrån behov. Studiedagar används för bl. a. 
kompetensutveckling för lärare och lärarnas årsarbetstid är enligt 
avtal.
Elevers antal skoldagar är reglerade enligt Skolförordning 
(2011:185) - 2 § Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 
lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas 
ut högst fem studiedagar för personalen. 3 § Läsåret ska börja i 
augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början 
och slut beslutas av huvudmannen.

Underlag för beslut
- Motion från Sverigedemokraterna KS 2015/273.

Förslag till beslut
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar 

förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.    

GVNAUs förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Enligt förvaltningens förslag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar 

förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.    



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)

Sammanträdesdatum
2015-10-19

Utdragsbestyrkande

__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningen

















Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2015-12-16

Utdragsbestyrkande

Dnr KOFN 2015/142

§ 105 Remiss: Motion från Martina Mossberg (M) 
och Joakim Goding (M) om Skutans gård

Sammanfattning
Moderaterna har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
om ”att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att lägga ut 
verksamheten på Skutans gård på entreprenad för att säkra en 
djurverksamhet med långsiktig hållbar framtid för Haninges barn 
och unga.”
I motionen skriver man att Skutans gård under en längre tid haft 
problem med ekonomin, att det varit en hög omsättning i styrelsen 
och att det rapporterats om uteblivna löner och indragna tillstånd 
för djurhållning.
Man poängterar att Skutans gård är en strategiskt bra verksamhet 
som når många barn och unga i Haninge och att vi måste agera då 
barn, unga, djur och anställda kan komma att fara illa. Moderaterna 
föreslår därför att Kultur- och fritidsförvaltningen ska lägga ut 
verksamheten på entreprenad när nuvarande kontrakt går ut 2017-
12-31.

Förvaltningens synpunkter
Sedan motionen skrevs har föreningen på grund av ekonomiska 
problem begärt sig själva i konkurs. En konkursförvaltare har via 
budgivning utsett en ny aktör som i sin helhet har tagit över det 
avtal som Haninge Kommun har haft med Föreningen Skutans 
gård.
Den nya aktören, Linda Pettersson, bedriver i dag 
ridskoleverksamhet vid Berga Lantbrukskola och tillträdde avtal 
och verksamhet 2015-11-27.
Kultur- och fritidsförvaltningen har av Kultur- och fritidsnämnden 
fått i uppdrag att påbörja en upphandling av verksamheten då 
nuvarande avtal löper ut 2017-12-31.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2015-12-16

Utdragsbestyrkande

Underlag för beslut
- Motion 2015-09-04 från Martina Mossberg (M) och Joakim 
Goding (M) om Skutans gård.

Förslag till beslut
1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till nämnden
1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen.

Nämndens beslut
1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, KS
För verkställighet:
För kännedom: Områdeschef norr
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24 september 2015
Dnr GFN 2015/115

Handläggare
Kersti Hansell

Yttrande över motion om åtgärder för att motverka 
mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn 
Sammanfattning
Mattias Bernhardsson, RS, har i en motion till kommunfullmäktige, Åtgärder för att 
motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn, yrkat bifall för 
motionen som helhet eller på varje enskild att-sats. Motionen omfattar 19 att -satser.

Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
Utbildningsförvaltningen har tagit del av motionen och anser att fem att-satser direkt 
berör barn, elever och anställda inom grund- och förskolenämndens eller gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområden. Synpunkter på dessa att-satser 
följer nedan:

7. Att säkerställa att Haninge kvinnojour och Manscentrum ska ha möjlighet att 
besöka Haninges skolor.

Yttrande: 
Skolan är ingen allmän plats och rektorn har ansvar för ordningen på skolan. Med 
hänsyn till skolans arbetsformer och fostrande uppgift har begreppet ordning ett 
något vidare innehåll inom skolan än det har till exempel när det är fråga om en 
allmän plats. Med detta som utgångspunkt har skolan till uppgift att tydligt visa vilka 
värderingar som gäller. Skolan ska verka för demokratins idéer och uppmuntra att 
skilda uppfattningar förs fram.
Det är rektor som beslutar om vilka organisationer, som ska ha möjlighet att besöka 
Haninges skolor och inte något nämnden kan garantera.

12. Att säkerställa att det finns heltidsanställd kurator och heltidsanställd 
sjuksköterska på samtliga skolor i Haninge.

Yttrande. Det är reglerat i skollagen vilka yrkesgrupper, som ska ingå i elevhälsan. 
Det ligger dock ej i nämndernas ansvarsområden att besluta om tjänsternas 
omfattning 
För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas 
tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska 
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stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsa: 2 kap. 25 och 26 §§ 
skollagen 
Rektor anställer personal på sin skola. Rektor avgör i förhållande till skolans behov 
och resurser omfattningen av personal inom elevhälsan. 

13. Att genomföra en kompetenssatsning för alla lärare och elevvårdande personal i 
för-, grund- och gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI samt för berörda inom 
Socialförvaltningen i kunskaper om genusanalys, könsmaktsordning, förtryck i 
hederns namn, mäns våld mot kvinnor och normaliseringsprocessen.

Yttrande: Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck gäller from 2015-06-
24. Handlingsplanen är gemensam för socialförvaltningen, kultur-och 
fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att på ett samordnat vis kunna 
möta personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förstryck. Implementering av 
handlingsplanen är ett åtagande och en aktivitet i en gemensam överenskommelse 
mellan socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
utbildningsförvaltning inför 2016.

15. Att genomföra en enkät i gymnasieskolan för att kartlägga förekomsten av våld i 
hemmet, restriktioner i umgänge samt i skol- och fritidsaktiviteter, könsstympning 
samt tvångs- och barnäktenskap (även inofficiella).

Yttrande: Varje skola ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling I 
denna plan ingår att kartläggning av hur eleverna upplever tryggheten i skolan. 
Hänvisar också till den Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck s.8-9 där 
skolans arbete beskrivs.

Det ligger inte inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde att 
genomföra andra kartläggningar med frågeställningar som avses i att-satsen.

17. Att utvärdera hur skolornas rutiner fungerar i kontakt med föräldrar som 
begränsar barnens skolaktiviteter.

Yttrande:
Varje skola har rätt att utarbeta sina rutiner för kontakt med föräldrar/vårdnadshavare 
så länge de uppfyller skollagens krav. Om elev uteblir från undervisningen oavsett 
skäl så sker den första kontakten mellan lärare och förälder. Om problemet inte kan 
lösas i den relationen ligger det fortsatta arbetet under rektors ansvar.
All personal som arbetar inom skolan är skyldig att anmäla till socialnämnden om de 
får kännedom eller misstänker att ett barn far illa (14 kap 1 § SoL). Skolan ska ha en 
fungerande rutin för hur orosanmälan till socialtjänsten görs. 

Nedan följer information gällande punkterna nio och elva

9. Att inte tillåta religiösa friskolor. Nya riktlinjer som omöjliggör religiösa inslag 
utöver det ämnesplanerade som på ett objektivt sätt redan undervisas i 
religionskunskap ska tas fram.
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Detta är inte en kommunal fråga. Det är staten som sätter upp regler för friskolor och 
ger tillstånd till friskolor att bedriva verksamhet.

11. Att säkerställa att det finns kommunala öppna förskolor och parklekar i alla 
kommundelar.

I Haninge tillhör de öppna förskolorna socialförvaltningen och ligger därmed utanför 
grund- och förskolenämndens ansvarsområde.

Underlag för beslut 
- Motion från Rättvisepariet Socialisterna KS 2015/248.

Förslag till beslut 

1. Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och lämnas till 
kommunstyrelsen.



1

24 september 2015
Dnr GVN 2015/57

Kersti Hansell

Yttrande över motion om Åtgärder för att motverka 
mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn 
Sammanfattning
Mattias Bernhardsson, RS, har i en motion till kommunfullmäktige, Åtgärder för att 
motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn, yrkat bifall för 
motionen som helhet eller på varje enskild att-sats. Motionen omfattar 19 att -satser.

Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
Utbildningsförvaltningen har tagit del av motionen och anser att fem att-satser direkt 
berör barn, elever och anställda inom grund- och förskolenämndens eller gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområden. Synpunkter på dessa att-satser 
följer nedan:

7. Att säkerställa att Haninge kvinnojour och Manscentrum ska ha möjlighet att 
besöka Haninges skolor.

Yttrande: 
Skolan är ingen allmän plats och rektorn har ansvar för ordningen på skolan. Med 
hänsyn till skolans arbetsformer och fostrande uppgift har begreppet ordning ett 
något vidare innehåll inom skolan än det har till exempel när det är fråga om en 
allmän plats. Med detta som utgångspunkt har skolan till uppgift att tydligt visa vilka 
värderingar som gäller. Skolan ska verka för demokratins idéer och uppmuntra att 
skilda uppfattningar förs fram.
Det är rektor som beslutar om vilka organisationer, som ska ha möjlighet att besöka 
Haninges skolor och inte något nämnden kan garantera.

12. Att säkerställa att det finns heltidsanställd kurator och heltidsanställd 
sjuksköterska på samtliga skolor i Haninge.

Yttrande. Det är reglerat i skollagen vilka yrkesgrupper, som ska ingå i elevhälsan. 
Det ligger dock ej i nämndernas ansvarsområden att besluta om tjänsternas 
omfattning 
För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas 
tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska 
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stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsa: 2 kap. 25 och 26 §§ 
skollagen 
Rektor anställer personal på sin skola. Rektor avgör i förhållande till skolans behov 
och resurser omfattningen av personal inom elevhälsan. 

13. Att genomföra en kompetenssatsning för alla lärare och elevvårdande personal i 
för-, grund- och gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI samt för berörda inom 
Socialförvaltningen i kunskaper om genusanalys, könsmaktsordning, förtryck i 
hederns namn, mäns våld mot kvinnor och normaliseringsprocessen.

Yttrande: Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck gäller from 2015-06-
24. Handlingsplanen är gemensam för socialförvaltningen, kultur-och 
fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att på ett samordnat vis kunna 
möta personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förstryck. Implementering av 
handlingsplanen är ett åtagande och en aktivitet i en gemensam överenskommelse 
mellan socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
utbildningsförvaltning inför 2016.

15. Att genomföra en enkät i gymnasieskolan för att kartlägga förekomsten av våld i 
hemmet, restriktioner i umgänge samt i skol- och fritidsaktiviteter, könsstympning 
samt tvångs- och barnäktenskap (även inofficiella).

Yttrande: Varje skola ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling I 
denna plan ingår att kartläggning av hur eleverna upplever tryggheten i skolan. 
Hänvisar också till den Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck s.8-9 där 
skolans arbete beskrivs.

Det ligger inte inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde att 
genomföra andra kartläggningar med frågeställningar som avses i att-satsen.

17. Att utvärdera hur skolornas rutiner fungerar i kontakt med föräldrar som 
begränsar barnens skolaktiviteter.

Yttrande:
Varje skola har rätt att utarbeta sina rutiner för kontakt med föräldrar/vårdnadshavare 
så länge de uppfyller skollagens krav. Om elev uteblir från undervisningen oavsett 
skäl så sker den första kontakten mellan lärare och förälder. Om problemet inte kan 
lösas i den relationen ligger det fortsatta arbetet under rektors ansvar.
All personal som arbetar inom skolan är skyldig att anmäla till socialnämnden om de 
får kännedom eller misstänker att ett barn far illa (14 kap 1 § SoL). Skolan ska ha en 
fungerande rutin för hur orosanmälan till socialtjänsten görs. 

Underlag för beslut 
- Motion från Rättvisepariet Socialisterna KS 2015/248
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Förslag till beslut 
1. Gymnasie – vuxenutbildningsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande till 
kommunstyrelseförvaltningen.





































Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Socialnämnd Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2016-03-22

Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2015/134

§ 43 Svar på remiss – Motion från Henrik 
Svensson (SD) om effektivisering av 
kommunens verksamheter - De nyanlända 
och flyktingarna

Sammanfattning
Henrik Svensson (SD) har lämnat en motion den 15 maj 2015 där 
en effektivisering av kommunens verksamheter förslås genom 
uppsägning av överenskommelserna med Migrationsverket om 
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.
Kommunfullmäktige har bett socialförvaltningen att lämna 
synpunkter på motionärens förslag. Förvaltningen anser inte att 
förslaget är lämpligt. Sedan 1 januari 2014 har Migrationsverket 
rätt att anvisa ensamkommande barn även till kommuner utan 
överenskommelser. En ny lag börjar gälla 1 mars 2016 som ger 
Migrationsverket rätt att anvisa också nyanlända med tillstånd till 
kommuner.
Att inte arbeta med mottagande av ensamkommande barn eller med 
nyanlända vuxna och familjer är kontraproduktivt. För 
kommunerna gäller att aktivt arbeta med mottagningen och 
integrationen de nyanlända för att främja etablering i arbete och 
samhällsliv och långsiktigt erbjuda och åstadkomma delaktighet i 
samhället.

Underlag för beslut
- Svar på remiss – Motion från Henrik Svensson (SD) om 
effektivisering av kommunens verksamheter – SFI
- Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av 
kommunens verksamheter – SFI

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner svaret på remissen.
2. Svaret lämnas till kommunfullmäktige.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Socialnämnd Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2016-03-22

Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Enligt förslag.

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner svaret på remissen.
2. Svaret lämnas till kommunfullmäktige.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunfullmäktige
För kännedom: Helena Dahlin Kassé















Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2015-12-10

Utdragsbestyrkande

Dnr SBN 2015/301

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

Sammanfattning
I motionen föreslår Henrik Svensson (SD) att kommunens ska 
stärka individ- och familjeomsorgen i kommunen.
Motionären yrkar bl a på att kommunen utreder och åtgärdar de 
bostäder som kommunen äger samt att kommunen vid 
bygglovsansökningar kräver att bostäder är anpassade så att 
nivåskillnader, trappor, hissar och andra miljöhinder inte medför 
begränsad aktivitet och delaktighet för personer som är 65 år eller 
äldre. Stadsbyggnadsnämnden har att yttra sig i motionen senast 
2016-01-31.
Stadsbyggnadsförvaltningen strävar hela tiden efter att stärka och 
främja individ- och familjeomsorgen genom att minska riskerna för 
fall i den fysiska miljön. Detta gäller alla invånare i kommunen, i 
synnerhet de äldre. Det är därför förvaltningen noggrant följer den 
lagstiftning som är till för att minska just dessa risker, Boverkets 
byggregler (BBR). Ett helt kapitel i BBR (kap. 8) handlar just om 
skadeprevention och att minimera risker för fall. Bifogas.

Förvaltningens synpunkter
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att lagstiftningen täcker dem 
flesta aspekterna inom detta område. Stadsbyggnadsförvaltningen 
vill därför understryka att inga fler skadepreventiva åtgärder 
behövs.

Underlag för beslut
- Motion från Henrik Svensson (SD) om fall- och skadeprevention, 
daterad 2015-10-09.
- Boverkets byggregler, BBR. Avsnitt 8: Säkerhet vid användning.

Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar anta förvaltningens yttrande 

som sitt eget.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2015-12-10

Utdragsbestyrkande

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar anta förvaltningens yttrande 

som sitt eget.

Stadsbyggnadsnämndens beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar anta förvaltningens yttrande 

som sitt eget.
__________
Expedieras: Akt

För verkställighet: KS/KF























Haninge Bostäders yttrande som underlag för kommunstyrelsens beslutstagande 
avseende pkt 1 i Sverigedemokraternas motion  

”Fall- och skadeprevension”
  

Motionens yrkande enligt pkt 1: 
”att kommunen utreder och åtgärdar de bostäder som kommunen äger 
samt att kommunen kräver vid bygglovsansökningar att bostäderna är 
anpassade så att nivåskillnader, trappor, hissar och andra miljöhinder 
inte medför en begränsad aktivitet och delaktighet för personer 65 år 
och äldre.” 

 Haninge Bostäders yttrande:
Bolaget framhåller att det följer de regler och föreskrifter som enligt 
aktuell lagstiftning gäller för bostadsbyggande/renovering. Kommunens 
bygglovshandläggare har på samma sätt att förhålla sig till gällande 
lagstiftning och agera utifrån denna.  Bolagets vilja är självfallet att , så 
långt det är möjligt, kunna möta upp till de behov och önskningar som 
kommunens Bostadsanpassningsenhet har. Dock har många av våra 
äldre hus tyvärr en begränsning i tillgänglighet p g a att t.ex hiss saknas 
och kostnaden för att uppdatera till dagens kravnivåer blir orimligt 
höga.  
Bolaget anser därför att det är svårt att på alla punkter kunna uppfylla 
Sverigedemokraternas motion.

Haninge den 21 januari 2016

Haninge Bostäder AB
Christoph Vejde
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