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Beslutande Kenneth Forsberg, ordförande (S)
Sahir Drammeh, 1:e vice ordförande (MP)
Marietta de Pourbaix-Lundin, 2:e vice ordförande (M)
Meeri Wasberg (S)
Sepideh Erfani (S)
Göran Svensson (S)
Åsa Westlund (S)
Anders Nordlund (S)
Maria Fägersten (S)
Mikko Svensson (S)
Annett Haaf (S)
Göran Eriksson (S)
Joakim Spångberg (S), § 4-29
Ann-Christine Erlandsson (S)
Margareta Bernhardsson (S)
Christer Erlandsson (S)
Marina Andersson (S)
Linda Wilén (S)
Jorge Galvéz (S), § 1-8
Martina Mossberg (M)
Michael Fridebäck (M)
Alexandra Anstrell (M)
Sven Gustafsson (M)
Sedat Dogru (M)
Sara Sixten (M)
Marin Tomic (M), § 7-29
Joakim Goding (M)
Mats Mattson (M)
Kristoffer Eriksson (M)
Pernilla Kjellin (M)
Gilbert de Wendel (M)
Birgitta Karlfeldt (M)
Daniel Lassnäs (M)
Mikael Kjellin (M), § 1-8
Bernt Strömberg (SD)
Yvonne Forsberg (SD), § 7-29
Kennerth Valtersson (SD)
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Christian Lindefjärd (SD)
Eva Manners (SD)
Mehmet Coksürer (MP)
Johan Svensk (MP)
Tobias Hammarberg (L)
Kristina Hallberg (L), § 1-8
Pia Lublin (L)
Nafi Cilgin (V)
Samuel Skånberg (V)
Tove Ovsiannikov (V)
Petri Salonen (C)
Ulla-Britt Öhman (C)
Marie Litholm (KD)
Mattias Bernhardsson (RS)
Lina Rigney Thörnblom (RS)
Anna Ragnar (-)
Marianne Reinemar (-), § 4-29

Barbro Nordgren (S), tjänstgörande ersättare för Jaan Ungerson (S)
Esa Kalasniemi (S), tjänstgörande ersättare för Joakim Spångberg (S), § 1-
3
Kerstin Hedin (S), tjänstgörande ersättare för Tomas Jensen (S)
Madeleine Palmgren (S), tjänstgörande ersättare för Latifa Larbi (S)
Maria Levin (S), tjänstgörande ersättare för Jorge Galvéz (S), § 9-29
Ewa Wasiewicz (M), tjänstgörande ersättare för Marin Tomic (M), § 1-6 
samt för Mikael Kjellin (M), § 9-29
Sadik Akan (M), tjänstgörande ersättare för Kjell Larsson (M)
Eva Karlsson (SD), tjänstgörande ersättare för Yvonne Forsberg (SD), § 
1-6 samt för Dennis Askling (SD), § 7-29
Acer Tuncer (MP), tjänstgörande ersättare för Marianne Reinemar (-), § 1-
3
Gustav Klockhoff (L), tjänstgörande ersättare för Kristina Hallberg (L), § 
9-29
Åsa Radne (L), tjänstgörande ersättare för Kjell Bjerrehorn (L)
Suzanne Enman (KD), tjänstgörande ersättare för Joachim Krylborn (KD)

Ersättare Gunnel Trelje (S)
Birgitta Malm Pettersson (S)
Kent Johansson (S)
Anders C Lindberg (S)
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Lars Lindholm (M)
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Kansliet, 2017-02-22

Paragrafer 1 - 29

Sekreterare
Rebecca Band

Ordförande
Kenneth Forsberg (S)

Justerare
Sahir Drammeh (MP) Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
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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 2017-02-13

Datum då anslaget 
sätts upp

2017-02-14 avseende § 23-25 (omedelbara justeringar)
2017-02-23 avseende § 1-22, 26-29

Datum då anslaget
tas ned

2017-03-08 avseende § 23-25 (omedelbara justeringar)
2017-03-17 avseende § 1-22, 26-29

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift
Rebecca Band, sekreterare
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 1 Kungörelse

Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2017-02-02 
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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§ 2 Justering

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

(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M) 
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera 
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2017-02-22.

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

(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M) 
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera 
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2017-02-22.

__________
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§ 3 Ledamöternas frågestund

- Martina Mossberg (M) frågar kommunstyrelsens ordförande 
Meeri Wasberg (S) om värdet av medborgardialog.
- Tobias Hammarberg (L) frågar grund- och förskolenämndens 
ordförande Maria Fägersten (S) om betygssättning i kommunens 
skolor.
- Marie Litholm (KD) frågar kommunstyrelsens ordförande Meeri 
Wasberg (S) om prioriteringar i ägardirektiv för Haninge Bostäder.
- Mattias Bernhardsson (RS) frågar kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Mehmet Coksürer (MP) om konsekvensanalys avseende 
Porten (tidigare Lakeside).
- Alexandra Anstrell (M) frågar socialnämndens ordförande Petri 
Salonen (C) om medborgardialog inför uppförande av 
modulbostäder.
- Sven Gustafsson (M) frågar stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Göran Svensson (S) om bygglovsprocessen avseende 
modulbostäder.
- Michael Fridebäck (M) frågar kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Mehmet Coksürer (MP) om insatser för att motverka 
brist på tider i idrottshallar.
- Sara Sixten (M) frågar grund- och förskolenämndens ordförande 
Maria Fägersten (S) om verksamhetsbesök i kommunens skolor.
- Marietta de Pourbaix-Lundin (M) frågar kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) om varför 
ledamöter nekats att debattera vid kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde.
__________
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Dnr KS 2016/98

§ 4 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) om sexuella trakasserier i skolan, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i en motion till 
Haninges kommunfullmäktige föreslagit att 
utbildningsförvaltningen ska kartlägga förekomsten av sexuella 
trakasserier i grund- gymnasie- och vuxenskolan i Haninge. 
Motionärerna vill också att utbildningsförvaltningen ska redogöra 
för vilka åtgärder som har vidtagits under de senaste åren i 
ovanstående skolformer med anledning av sexuella trakasserier.
Ärendet har remitterats till grund-och förskolenämnden och 
gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.

Förvaltningens synpunkter
Det framgår av remissvaren från grund-och förskolenämnden och 
gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden att ärenden som rör 
sexuella trakasserier inom skolorna behandlas inom kategorin 
kränkande behandling. Det är samma rutiner som ska följas och 
samma blanketter som ska fyllas i. Grund-och förskolenämnden 
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden menar att det därför 
är svårt att skilja ut just sexuella trakasserier för en kartläggning i 
nuläget.
Dock har utbildningsförvaltningen ett pågående uppdrag från 
grund-och förskolenämnden att se över rutinerna kring sexuella 
trakasserier som syftar till att ta fram system som förenklar en 
kartläggning. En sådan rutin skulle också möjliggöra en 
uppföljning av vilka åtgärder som har vidtagits till följd av sexuella 
trakasserier.
Eftersom det redan finns ett uppdrag från grund- och 
förskolenämnden att utveckla rutinerna i dessa frågor finns det 
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ingen anledning för kommunfullmäktige att besluta om ett eget 
uppdrag. Mot denna bakgrund föreslå 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motionen
- Remissvar från grund-och förskolenämnden 2016-06-08, § 83
- Remissvar från gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 2016-
06-07, § 66

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

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

Reservationer
Tobias Hammarberg och Pia Lublin, båda (L), reserverar sig mot 
beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Sara Sixten 
(M), Lina Rigney Thörnblom (RS), Marie Litholm (KD), Nafi 
Cilgin (V), Anna Ragnar (-) och Meeri Wasberg (S) bifall till 
motionen.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut -
 bifall till motionen - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles.
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__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS 2016/202

§ 5 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) Teknikcollege på Fredrika 
Bremerskolan, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i en motion 
föreslagit att kommunfullmäktige ger gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att snarast låta utreda 
möjligheten att starta Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan. 
Motionärerna menar bland annat att Teknikcollege ger en större 
rekryteringsbas, högre status på tekniskt och industriellt inriktade 
utbildningar samt nya möjligheter till kompetensutveckling för 
både företag och kommuner.
Motionen har remitterats till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. I beslut 2016-09-20, § 84, redogör 
nämnden inledningsvis för innebörden av konceptet Teknikcollege. 
Därefter framför nämnden att utbildningsförvaltningen under 
läsåret 2011/2012 undersökte möjligheten att ansöka om 
certifiering inom Teknikcollege. Då blev beslutet att avvakta med 
ansökan. Skälet var att den region Haninge hade möjlighet att ingå i 
var starkt fokuserad på industrin i västra Mälardalen. 
Förvaltningens bedömning var att det var bättre att vänta till dess 
att Teknikcollege etablerade en region i Stockholms län, eftersom 
industriföretagens storlek och inriktning är annorlunda i 
Stockholmsregionen än i västra Mälardalen, med undantag för 
Södertälje. Under samma tid beslöt Södertälje kommun att lämna 
Teknikcollege, vilket förvaltningen bedömde skulle minska 
anknytningen till Stockholmsregionen ytterligare.
Utbildningsförvaltningen har för avsikt att återuppta dialogen med 
Teknikcollege för att se om anknytningen till Stockholms län har 
stärkts och om det finns planer att etablera en ny region här. Enligt 
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nämnden är förutsättningen för ett lyckat samarbete att lokala 
industriföretag har en aktiv del i konceptet.

Förvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
remissyttrande bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det redan 
pågår ett arbete i linje med motionens intention. Det går dock inte 
att i nuläget avgöra om inrättandet av Teknikcollege är lämpligt. 
Utbildningsförvaltningens fortsatta arbete kommer att ge svar på 
detta.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas anledning 
för fullmäktige att ge gymnasie- och utbildningsnämnden ett 
uttryckligt uppdrag gällande ett arbete som redan pågår. 
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motion om Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2016-09-20, § 
84

Överläggningar i kommunstyrelsen
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och Tobias Hammarbergs (L) 
yrkande om bifall till motionen med instämmande av Marie 
Litholm (KD). Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

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

Reservationer
Tobias Hammarberg och Pia Lublin, båda (L), samt Marie Litholm 
(KD) reserverar sig mot beslutet.
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Överläggningar i kommunfullmäktige
Anders Nordlund (S) yrkar med instämmande av Tobias 
Hammarberg (L), Marie Litholm (KD), Sara Sixten (M) och Nafi 
Cilgin (V) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS 2016/201

§ 6 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) Fler lärlingar på Fredrika 
Bremerskolan är bra för både individen och 
kommunen, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i en motion 
föreslagit att kommunfullmäktige ger gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att verka för ett brett utbud av 
lärlingsutbildningar med hög kvalitet inom gymnasie- och 
vuxenutbildningen i kommunen och att låta utreda hur ett 
välfungerande system som möjliggör för fler elever att välja en 
lärlingsutbildning skulle se ut.
Motionen har remitterats till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. I beslut 2016-09-20, § 83, inleder 
nämnden med att konstatera att den delar motionärernas bild av 
värdet av arbetslivspraktik. Sådan praktik genomförs redan i stor 
omfattning på alla yrkesprogram. Praktik i form av 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska förekomma på alla 
yrkesprogram i minst 15 veckor. Lärlingsutbildning, där minst 
halva undervisningstiden är arbetsplatsförlagd, är dessutom redan 
etablerad inom tre av kommunens yrkesprogram och erbjuds även 
inom vuxenutbildningen.
Politiker från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gjorde 
tillsammans med tjänstemän från utbildningsförvaltningen en 
studieresa till nordöstra Tyskland i februari 2016 för att bättre lära 
känna systemet med så kallad tvådelad yrkesutbildning, där 
arbetsplatsförlagd praktik utgör runt 70 % av utbildningstiden, och 
där arbetsplatserna tar omfattande initiativ i genomförandet av 
utbildningen. Utbildningsförvaltningen har för avsikt att inleda 
dialog med lokala företag för att se vilka erfarenheter från Tyskland 
som kan genomföras i Haninge inom ramen för nuvarande 
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skolstruktur. Genom en sådan dialog är det möjligt att omfattningen 
av gymnasial lärlingsutbildning kan öka i Haninge.

Förvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
remissyttrande bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det redan 
pågår ett arbete i linje med motionens intention.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas anledning 
för fullmäktige att ge gymnasie- och utbildningsnämnden ett 
uttryckligt uppdrag gällande ett arbete som redan pågår. 
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motion om fler lärlingar på Fredrika Bremerskolan
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2016-09-20, § 
83

Överläggningar i kommunstyrelsen
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och Tobias Hammarbergs (L) 
yrkande om bifall till motionen med instämmande av Marie 
Litholm (KD). Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

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

Reservationer
Tobias Hammarberg och Pia Lublin, båda (L), samt Marie Litholm 
(KD) reserverar sig mot beslutet.
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Överläggningar i kommunfullmäktige
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Sara Sixten 
(M), Kennerth Valtersson (SD), Åsa Radne (L) och Marie Litholm 
(KD) bifall till motionen.
Anders Nordlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
anse motionen besvarad.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej 
beslutar fullmäktige att bifalla motionen.” Omröstning sker med 
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 30 ja-röster 
mot 28 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta och 1 ledamot är 
frånvarande. (Voteringsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att voteringsresultatet innebär att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
att anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.

Reservationer
Tobias Hammarberg, Kristina Hallberg, Åsa Radne och Pia Lublin 
- samtliga (L) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS 2016/508

§ 7 Svar på interpellation från Pia Lublin (L) om 
nämndens verksamhetsplanering och 
uppföljning av verksamheten, bordlagt 
ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) 
lämnar svar.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Mehmet Coksürer (MP) yrkar att interpellationen ska anses 
besvarad.
Michael Fridebäck (M) yrkar att interpellationen inte ska anses 
besvarad.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar att interpellationen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen 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, Pernilla Kjellin, Gilbert de Wendel, Birgitta Karlfeldt, 
Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin och Sadik Akan – samtliga (M) – 
samt Tobias Hammarberg, Kristina Hallberg, Åsa Radne och Pia 
Lublin - samtliga (L) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 22 (73)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Justerare Utdragsbestyrkande



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 23 (73)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/509

§ 8 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om sjunkande kunskapsnivåer i 
Brandbergsskolan, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) 
lämnar svar.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/510

§ 9 Svar på interpellation från Sven Gustafsson 
(M) om stödet till föreningarna i kulturparken, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/511

§ 10 Svar på interpellation från Mattias 
Bernhardsson (RS) om arbetsvillkoren för 
taxiförare som kör skolskjutsar på uppdrag av 
Haninge kommun, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/601

§ 11 Antagande av biblioteksplan Haninge 
kommun 2017-2021

Sammanfattning
Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha en biblioteksplan. 
Haninge kommuns nuvarande biblioteksplan antogs av 
kommunfullmäktige 2005 och reviderades 2008. Nu har kultur- och 
fritidsnämnden arbetat fram ett förslag till ny biblioteksplan som är 
tänkt att ersätta den tidigare efter beslut av kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden påbörjade arbetet med den nya 
biblioteksplanen i mars 2015. Bibliotekens tre verksamhetschefer 
och en grupp med personalrepresentanter har varit delaktiga i 
framtagandet av planen. Gymnasie- och grundskolecheferna har 
varit delaktiga i de delar av planen som rör skolan och 
skolbibliotek. Även kommunens minoritetssamordnare har deltagit 
i arbetet. Förslaget till biblioteksplan var på remiss under perioden 
2015-12-18 – 2016-03-31 och remissvar inkom från kommunens 
övriga nämnder samt från tre föreningar. Den föreslagna 
biblioteksplanen har reviderats utifrån de synpunkter som inkom i 
remissvaren och kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-12-14, 
§ 117, att lämna planen till kommunfullmäktige för beslut.
Den föreslagna biblioteksplanen beskriver både läget för 
biblioteken i Haninge och biblioteken på ett nationellt plan. Ett 
antal utvecklingsområden för biblioteken i Haninge föreslås och ett 
aktivt arbete med statistik och nyckeltal föreslås påbörjas i och med 
att den nya biblioteksplanen börjar gälla.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av den föreslagna 
biblioteksplanen och konstaterar att arbetet med statistik och 
nyckeltal som föreslås påbörjas är positivt. Dock noterar 
kommunstyrelseförvaltningen att nyckeltalet ”Total utlåning (ej e-
böcker) per invånare” på s. 11 i den föreslagna planen skiljer sig 
från ett av måtten på ”Meningsfull fritid” i Mål och budget 2017-
2018, där utlåningen mäts inklusive e-böcker.
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Kultur- och fritidsförvaltningen anger att anledningen till att 
nyckeltalet skiljer sig från måttet i Mål och budget 2017-2018 är att 
statistik hämtas från Kungliga biblioteket som separerar statistik 
över fysiskt bestånd och elektroniskt bestånd. För att kunna 
inhämta statistiken och för att möjliggöra jämförelser med andra 
bibliotek i landet behöver nyckeltalet alltså mätas enligt Kungliga 
bibliotekets definition.
Måttet enligt Mål och budget 2017-2018 kommer att följas upp i 
den ordinarie budgetuppföljningen. Kommunstyrelseförvaltningen 
har härutöver inget att tillföra och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag.

Underlag för beslut
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-12-14, § 117
- Föreslag till biblioteksplan för Haninge kommun 2017-2021

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (L) och Marie 
Litholm (KD) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande 
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger. Kennerth Valtersson 
(SD) instämmer i det särskilda yttrandet från Moderaterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Biblioteksplan för Haninge kommun 2017-2021 antas.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/592

§ 12 Förtydligande av Haninge kommuns borgen 
till Tornberget Fastighetsförvaltnings AB

Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20, § 243, om 
Mål och Budget 2018-2019 så fastställde kommunfullmäktige en 
borgensram på 2 900 mnkr till Tornberget. Beslutet i 
kommunfullmäktige var:
- En borgensram för Tornberget till totalt 2 900 mnkr medges.
Sedan dess har kreditinstitut, bland andra Kommuninvest, påpekat 
att de vill har en tydligare beslutstext i borgensbeslutet. 
Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram en ny 
beslutstext till borgensbeslut för Tornberget som är avstämd med 
kreditinstituten. Texten lyder enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå en 
borgensram om 2 900 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader för Tornberget Fastighetsförvaltnings AB:s 
låneförpliktelser.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen anser att i sak är inget förändrat. 
Den tidigare textens andemening har varit i princip som den nya 
texten och kommunens risk i borgensbeslutet är densamma som 
tidigare. För denna risk tar kommunen, sedan tidigare beslut, ut en 
borgensavgift på 0,5 procent per år för den utnyttjade delen av 
borgensramen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Haninge kommun ingår, såsom för egen skuld en borgensram 

om 2 900 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för 
Tornberget Fastighetsförvaltnings AB:s låneförpliktelser.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Haninge kommun ingår, såsom för egen skuld en borgensram 

om 2 900 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för 
Tornberget Fastighetsförvaltnings AB:s låneförpliktelser.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2016/150

§ 13 Motion från Samuel Skånberg (V) om förbud 
mot vilda djur på cirkusar i Haninge kommun

Sammanfattning
Samuel Skånberg (V) har i en motion föreslagit att fullmäktige 
beslutar att ingen kommunal mark upplåts till cirkusar som i 
kommersiellt syfte utnyttjar vilda djur. Som skäl till förslaget anger 
motionären bland annat att transporten kan orsaka stress hos 
cirkusdjuren, att deras utevistelse blir begränsad till inhägnade 
områden samt att de konster som djuren förmås att göra ofta är 
onaturliga för dem och i vissa fall kan ge skador.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att andra kommuner 
tidigare har infört begränsningar av upplåtelsen av kommunal mark 
till cirkusar med vilda djur. I enlighet med vad som framgår av 
motionen har kommunfullmäktige i Hudiksvall infört en sådan 
begränsning. Detta fullmäktigebeslut har överklagats, men dom har 
ännu inte meddelats. Ett annat exempel är Tranås, där 
kommunfullmäktige 2004 beslutade att inte upplåta allmän mark 
till cirkusevenemang där levande djur ingick. Beslutet överklagades 
och det upphävdes av Länsrätten i Jönköpings län 2005-05-13, mål 
nr 1010-04.
Av länsrättens beslut framgår att en cirkusföreställning räknas som 
en allmän sammankomst enligt 2 kap 2 § ordningslagen (OL). 
Genom OL har en del maktbefogenheter överlämnats till 
kommunerna. En kommun kan exempelvis meddela lokala 
föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen 
på offentlig plats (3 kap 8 § OL). Vidare har kommunen en vetorätt 
som innebär att den i det enskilda fallet i yttrande till 
polismyndigheten kan neka tillstånd till att ta i anspråk en offentlig 
plats, alternativt förena tillståndsgivning med vissa villkor (3 kap 2 
§ och 15 § OL).
Länsrätten konstaterade att Tranås kommuns beslut inte tog sikte 
på något enskilt tillståndsärende, utan var ett beslut om lokal 
föreskrift och att frågan i målet därför var om kommunens beslut 
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stred mot 3 kap 8 § OL. Enligt 3 kap 12 § OL får föreskrifter enligt 
8 § inte gälla förhållanden som är reglerade i denna lag eller annan 
författning eller som enligt lagen eller annan författning kan 
regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga onödigt 
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet. Med hänvisning till bland annat förarbetena 
till 3 kap 12 § OL samt till tidigare rättspraxis fann länsrätten att 
kommunens beslut stred mot 3 kap 8 § OL och att beslutet därför 
skulle upphävas.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att någon ändring av nu 
aktuella paragrafer i ordningslagen inte har skett efter domstolens 
avgörande. Vidare har förvaltningen inte kunnat hitta ytterligare 
exempel i rättspraxis, varken som stödjer eller står i motsats till 
länsrättsavgörandet från 2005. Med anledning av detta bedömer 
förvaltningen att en begränsning av upplåtelsen av kommunal mark 
i enlighet med motionen vore olaglig och att motionen därför bör 
avslås.
Förvaltningen konstaterar slutligen att länsstyrelsen ansvarar för 
den direkta djurskyddskontrollen enligt djurskyddslagen. Särskilda 
bestämmelser om skötsel av cirkusdjur finns i 
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djurhållning vid cirkusar. 
Länsstyrelsen gör bland annat en årlig inspektion av djur, stallar 
och fordon m m på respektive cirkus.

Underlag för beslut
- Motion om förbud mot vilda djur på cirkus
- Länsrätten i Jönköpings dom i mål nr 1010-04

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
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Dnr KS 2016/247

§ 14 Motion från Pia Lublin (L) om airdome till 
Rudan

Sammanfattning
Pia Lublin (L) har i en motion föreslagit att fullmäktige beslutar att 
kontakter återupptas med representanter för Airdome 
Multisporthall för samarbete kring en airdome vid Rudanområdet. 
Motionären framför bland annat att om en extern aktör står för en 
sådan investering kan kommunen använda sina resurser till andra 
ändamål.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden. I beslut 
2016-10-26, § 93, framför nämnden att kultur- och 
fritidsförvaltningen i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen 
utreder på vilket sätt behovet av fler fullstora idrottshallar kan 
tillgodoses. För närvarande undersöker man om en ny detaljplan 
krävs för att bygga en idrottshall vid Rudanområdet och nästa steg 
är att göra en geoteknisk undersökning. Nämnden anser att 
resultatet av den pågående utredningen bör avvaktas innan man ser 
över om en airdome skulle vara en alternativ lösning.

Förvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av det pågående arbete som kultur- och 
fritidsnämnden redogjort för i sitt yttrande anser 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motion om airdome till Rudan
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-10-26, § 93, inklusive 
tillhörande tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
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Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 35 (73)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/200

§ 15 Motion från Tobias Hammarberg (L) Från 
bidragstagare till bidragande

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) har inkommit med en motion där han vill 
att Haninge kommun ska utreda möjligheten att införa en modell 
som gör det möjligt att kombinera försörjningsstöd med att driva 
eget företag. Motionären vill att den som uppbär försörjningsstöd 
ska kunna behålla delar av eller hela försörjningsstödet under en 
period när det egna företaget är under uppstart. Ärendet har 
remitterats till socialnämnden.

Förvaltningens synpunkter
Det framgår av socialnämndens svar att socialförvaltningen redan 
idag är involverad i ett arbete som förväntas leda till att pröva en 
modell som till viss del påminner om det som motionären önskar. 
Modellen innebär att utrikesfödda kvinnor som startar eget företag 
under en tid kan behålla sitt försörjningsstöd. Modellen har med 
stöd av Stiftelsen Ester prövats under flera år i Helsingborgs 
kommun och nu har stiftelsen vänt sig till Samordningsförbundet 
Östra Södertörn för att undersöka möjligheterna att pröva modellen 
även här.
Socialnämnden anser att det är viktigt att få pröva Stiftelsen Esters 
modell för stöd till nyföretagande i kombination med 
försörjningsstöd innan ytterligare modeller för liknande arbete 
prövas.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer det rimligt att den i 
remissvaret angivna modellen får prövas innan resurser avsätts för 
att utreda fler modeller. Om Stiftelsen Esters modell ger bra 
resultat får det förutsättas att socialnämnden på lämpligt sätt 
använder den för fler målgrupper. Mot denna bakgrund föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motionen
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- Remissvar från socialnämnden 2016-09-27, § 133, inkl 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse

Överläggningar i kommunstyrelsen
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Martina 
Mossberg (M) och Marie Litholm (KD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och bifallsyrkandet från Tobias 
Hammarberg (L), Martina Mossberg (M) och Marie Litholm (KD). 
Ordföranden ställer de två förlagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

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

Reservationer
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck - 
samtliga (M), 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
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Dnr KS 2016/260

§ 16 Motion från Kennerth Valtersson (SD) om att 
öppna ett aktivitetshus för äldre och 
ungdomar på Muskö

Sammanfattning
Kennerth Valtersson (SD) har lämnat en motion angående att 
inrätta ett aktivitetshus för äldre och ungdomar på Muskö. 
Motionären skriver att det råder stor brist på lokaler för både äldre 
och ungdomars aktiviteter på Muskö och att då Muskö ligger långt 
bort ifrån kommunens centrala delar blir det svårt för både 
ungdomar och äldre att ta del av kommunens kultur- och 
fritidsverksamhet.
Motionären föreslår kommunfullmäktige att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med äldrenämnden öppna 
ett aktivitetshus på Muskö som fungerar både som ungdomsgård 
för ungdomar och träffpunkt för pensionärer.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och 
äldrenämnden.
Äldrenämnden ställer sig positiv till tanken att inrätta ett 
aktivitetshus på Muskö som kan bli en plats för möten över 
generationsgränserna. Emellertid bedömer äldrenämnden att det i 
dagsläget saknas lämpliga lokaler på Muskö för att inrätta ett 
aktivitetshus. Det skulle sannolikt behövas en nybyggnation.
Kultur- och fritidsnämnden anser att, då det redan idag finns ett 
gott samarbete mellan föreningarna på Muskö och Haninge 
kommun, går att utveckla verksamheten i befintliga lokaler till ett 
aktivitetshus. Vidare skriver nämnden att det för närvarande pågår 
ett arbete att kartlägga behov och möjligheter för kultur i 
skärgården.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att äldrenämnden och 
kultur- och fritidsnämnden delvis har olika uppfattningar om det 
går att bedriva ett aktivitetshus i de befintliga lokalerna eller om det 
behövs en nybyggnation.
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I det korta perspektivet finns det ett beslut i äldrenämnden om att 
Muskö pensionärsförening erhåller bidrag för att bedriva 
träffpunktsverksamhet det kommande året. Föreningen ansvarar för 
att förhyra lokaler detta ändamål. Kultur- och fritidsnämnder anser 
att kommunens samarbete med föreningarna på Muskö är bra.
I det längre perspektivet så arbetar kommunstyrelseförvaltningen 
redan på att utreda behov och möjligheter till en permanent 
samlingslokal på Muskö på uppdrag av äldreförvaltningen. Arbetet 
kommer att slutföras utan att kommunfullmäktige behöver fatta 
något särskilt beslut om detta. Om det långsiktigt behövs en ny 
byggnad för ändamålet skall detta beslutas i samband med att 
kommunfullmäktige fastställer Mål och budget, då det också 
behövs en finansiering för detta.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med denna bakgrund att 
motionen skall anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motionen
- Äldrenämndens protokoll 2016-10-26 § 121
- Kultur och fritidsnämndens protokoll 2016-10-26 § 94

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. Motionens anses besvarad

Reservationer
Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/261

§ 17 Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att 
införa en förberedelseskola på prov i 
kommunen

Sammanfattning
Christian Lindefjärd (SD) har i en motion föreslagit att fullmäktige 
ger grund- och förskolenämnden följande uppdrag:
- Att utreda förutsättningarna och möjligheterna att inrätta en 
förberedelseskola för nyanlända skolpliktiga barn och ungdomar.
- Att utreda kostnaden för att inrätta en förberedelseskola.
- Att utreda hur uppföljning och utvärdering skulle kunna 
genomföras.
- Att utreda kostnaden för uppföljning och utvärdering.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden. I beslut 
2016-10-05, § 119, konstaterar nämnden att en separat skola för 
nyanlända barn inte vore förenligt med det fria skolvalet enligt 9 
kap 15 § skollagen. Kommunen har ett väl fungerade mottagande 
av nyanlända elever genom Centrum för mottagande av nyanlända 
(CMN). Genom CMN genomförs kartläggning av nyanlända 
elevers skolbakgrund och kunskapsnivå. Elever som saknar 
tillräckliga kunskaper för att kunna gå i en ordinarie skolklass får 
helt eller delvis sin undervisning i en förberedelseklass till dess att 
eleven kan tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i grund- och 
förskolenämndens bedömning att det skulle strida mot det fria 
skolvalet att placera nyanlända i en separat skola. Med anledning 
av detta behöver de utredningar som föreslås i motionen inte 
genomföras. Förvaltningen föreslår att motionen avslås.

Underlag för beslut
- Motion om att införa en förberedelseskola på prov
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- Grund- och förskolenämndens beslut 2016-10-05, § 119, 
inklusive tillhörande tjänsteskrivelse

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.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/218

§ 18 Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att 
upprätta ett återvändarcenter i Haninge

Sammanfattning
Christian Lindefjärd (SD) har inkommit med en motion om att 
upprätta ett återvändarcenter i Haninge. Motionären menar att 
många invandrare befinner sig i ett utanförskap i Sverige och har 
svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är ett problem både för 
samhället och för individen som enligt motionären kan lösas genom 
att invandrare som frivilligt vill återvända till sina hemländer får 
hjälp från kommunen med att göra det. Därför föreslås i motionen 
att Haninge kommun ska inrätta ett återvändarcenter som kan 
informera om hur utrikesfödda kan återvända till sina hemländer. 
Motionären vill också att centret ska skicka hem information till 
alla utrikes födda över 18 år en gång om året om att centret finns 
samt att kommunen ska kunna ge ett behovsanpassat bidrag för 
flytt om detta skulle behövas.
Motionen har remitterats till socialnämnden. Av socialnämndens 
remissvar framgår att socialförvaltningen inte har funnit några 
tydliga resultat från tidigare återvandringsprojekt i andra 
kommuner samt att stabila förhållanden i ursprungsländerna är en 
förutsättning för frivillig återvandring, vilket gör det omöjligt för 
många av Haninges utrikesfödda att återvända till sina 
ursprungsländer. För dem som önskar återvända till sitt 
ursprungsland är det redan idag möjligt att ansöka om resebidrag 
hos Migrationsverket.

Sammanfattningsvis anser socialnämnden att Haninge kommun ska 
fokusera på sitt uppdrag och skapa fler förutsättningar för 
nyanlända att etablera sig i samhället.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med bakgrund av 
socialnämndens remissvar att motionen avslås.
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Underlag för beslut
- Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att upprätta ett 
återvändarcenter i Haninge
- Socialnämndens beslut 2016-10-25 § 151, inkl tjänsteskrivelse

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.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/151

§ 19 Motion från Samuel Skånberg (V) om 
kollektivavtalsliknande villkor i upphandling

Sammanfattning
Samuel Skånberg (V) har i rubricerad motion föreslagit att Haninge 
kommun inför Vita jobb-modellen i Haninge kommuns 
upphandlingspolicy. Motionen har remitterats till Södertörns 
upphandlingsnämnd för yttrande.
Södertörns upphandlingsnämnd beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Detta med hänvisning till 
att riksdagen förväntas ta ställning till regeringens förslag avseende 
implementering av EU:s upphandlingsdirektiv i svensk lagstiftning. 
Nämnden anser att det därför inte finns tillräckligt bärande skäl till 
varför Vita jobb-modellen ska införas. Ett införande av denna 
modell skulle kräva stora arbetsinsatser till liten nytta av såväl 
fackförvaltningar som Upphandling Södertörn, och resurserna 
måste koncentreras till implementering av EU:s 
upphandlingsdirektiv.

Förvaltningens synpunkter
Sedan Södertörns upphandlingsnämnd lämnade sitt yttrande har 
riksdagen tagit ställning till förslaget avseende implementeringen 
av EU:s upphandlingsdirektiv i svensk lag. Den 30 november 2016 
sa riksdagen i huvudsak ja till regeringens förslag om nya lagar 
kring offentlig upphandling.
De nya lagarna utgår från tvingande EU-regler som utvecklar den 
reglering som nu gäller för upphandling. Miljöhänsyn, sociala 
hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme. 
Förändringarna börjar gälla 1 januari 2017.
Riksdagen sa dock nej till de delar av förslaget som handlar om att 
myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och 
semester för leverantörernas personal. Enligt regeringsförslaget 
skulle sådana krav ställas i upphandlingens slutfas men riksdagen 
anser att det kommer vara svårt att genomföra i praktiken och att 
det kommer föra med sig oönskade konsekvenser. Bland annat 
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skulle många små företag få svårare att vara med i 
upphandlingsprocesser. 
Riksdagen sa också nej till regeringens förslag om att ge 
upphandlande myndigheter rätt att ställa krav på att företagen ska 
erbjuda sina anställda försäkringar och tjänstepension. Riksdagen 
anser att det riskerar att missgynna svenska företag då reglerna inte 
är lika långtgående inom EU-rätten.
I underlaget till upphandlingsnämnden har förvaltningen varit 
försiktigt positiv till ”Vita jobbmodellen”, men samtidigt belyst 
frågan kring kunskap och resurser för ett genomförande. För att 
ställa kollektivavtalsliknande villkor och arbeta i enlighet med Vita 
jobb-modellen krävs kunskap och resurser för kravställande och 
uppföljning av ställda krav.
Sedan tidigare har kommunfullmäktige, i samband med att 
kommuns upphandlingspolicy antogs, 2014-05-12, § 92, uppdragit 
till Södertörns upphandlingsnämnd att när EU-direktivet har 
implementerats i svensk lagstiftning göra en översyn av 
upphandlingspolicyn. Nu har riksdagen tagit detta beslut även om 
inte alla delar är med. Det innebär att kommunstyrelseförvaltningen 
kommer att påbörja arbetet med att uppdatera kommunens 
upphandlingspolicy och tillhörande riktlinjer med anledning av 
riksdagens beslut. I samband med detta kommer också 
förvaltningen att titta på ”Vita jobbmodellen” för att se om delar av 
den skulle kunna införas och hur en tillämpning av modellen i så 
fall skulle kunna se ut.

Underlag för beslut
- Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd 2016-10-24 § 32
- Motionen

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M) yrkar att motionen avslås.
Marie Litholm (KD) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och avslagsyrkandet från 
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Moderaterna. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag till beslut.

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
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Dnr KS 2016/248

§ 20 Motion från Pia Lublin (L) om stöd 
föreningslivets engagemang för integration 
genom föreningslotsar

Sammanfattning
Pia Lublin (L) har inkommit med motionen Stöd föreningslivets 
engagemang för integration genom föreningslotsar. Motionären 
anför att föreningslivet har en viktig roll att spela i integrationen av 
nyanlända och att så kallade föreningslotsar skulle kunna göra det 
lättare för den gruppen att komma in i föreningslivet och på så sätt 
bli mer delaktiga i samhället. Föreningslotsar är personer som på 
ideell basis kontaktar och introducerar nyanlända för föreningar 
som matchar personens intressen. Lotsen ska också följa med den 
nyanlända till aktiviteten för att underlätta och överkomma 
språkhinder och eventuella andra hinder som kan uppstå. En viktig 
del av integrationen är att skapa kontakt, få ett nätverk samt våga 
delta. Motionären anför vidare att ekonomi inte ska vara ett hinder 
för att delta i aktiviteter. Motionären föreslår med anledning av 
detta att medlemsavgifter under de två första åren bekostas av 
kommunen, att utrustning tillhandahålls via Sportoteket, att 
flyktingmottagningen i Haninge och Arbetscentrum får i uppgift att 
fråga alla nyanlända om fritidsintressen samt att kultur-och 
fritidsnämnden avsätter medel till Föreningsrådet i Haninge för att 
upprätta en verksamhet med föreningslotsar bestående av frivilliga 
medborgare.
Motionen har remitterats till kultur-och fritidsnämnden och 
socialnämnden.
I remissyttrandet från kultur-och fritidsnämnden framgår att 
nämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens förslag 
om att utreda frågan vidare i samverkan med socialförvaltningen. 
Vidare skriver kultur- och fritidsförvaltningen att fritidsgårdarna i 
kommunen redan idag arbetar i den riktning som motionen föreslår 
samt att ett extra bidrag för inkludering av nyanlända möjliggör 
prova-på-verksamhet.
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Även socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens förslag 
att utreda frågan vidare, tillsammans med kultur-och 
fritidsförvaltningen. I yttrandet från socialnämnden framgår att 
socialförvaltningen anser att föreningslotsar skulle kunna ha en 
viktig roll för nyanlända och underlätta kontakten med 
föreningslivet. Socialförvaltningen menar dock att när det gäller 
förslaget om att kommunen ska bekosta medlemsavgifter under två 
år så bör detta ställas mot andra ekonomiskt utsatta gruppers behov 
av fritidsaktiviteter.

Förvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av de inkomna remissvaren föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att kultur-och fritidsnämnden får i 
uppdrag att, i samråd med socialnämnden, utreda förutsättningarna 
för att införa föreningslotsar. Utredningsuppdraget ska redovisas 
senast 2017-04-30.

Underlag för beslut
- Motionen
- Socialnämndens beslut 2016-10-25 § 150, inkl tjänsteskrivelse
- Kultur-och fritidsnämndens beslut 2016-10-26, 1 95, inkl 
tjänsteskrivelse

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M) och Marie Litholm (KD) yrkar bifall till 
eget förslag (bilaga) innebärande att motionen ska anses besvarad.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska avslås.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag, eget förslag från Moderaterna 
och Kristdemokraterna samt avslagsyrkande från 
Sverigedemokraterna. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag att, i samråd med 

socialnämnden, utreda förutsättningarna för att införa 
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föreningslotsar. Utredningsuppdraget ska redovisas senast 
2017-04-30.

2. Motionen anses bifallen med hänvisning till 
utredningsuppdraget.

Reservationer
Martina Mossberg, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson -
 samtliga (M) och Marie Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/209

§ 21 Motion från Marie Litholm (KD) om att utreda 
förutsättningarna för att möjliggöra bostäder 
vid fastigheten Söderbymalm 3:241

Sammanfattning
Motionären föreslår att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att Ankarets behandlingshem kan 
omvandlas alternativt ändras till bostäder i någon form.

Förvaltningens synpunkter
Stockholms läns landsting som äger fastigheten Söderbymalm 
3:241, har i augusti 2016 ansökt om planbesked för att möjliggöra 
en större bostadsexploatering inom fastigheten där befintlig 
byggnad planeras rivas. Befintlig detaljplan medger inte bostäder 
inom fastigheten.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslog positivt planbesked, men 
att planarbetet ska göras samtidigt med att detaljplan tas fram för 
markområdet norr om fastigheten, där del av marken i ytterligare 
nio år är upplåten för tillfälliga ungdomsbostäder. 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-12, § 334, ge positivt 
planbesked. I planbeskedet ingår att en ny detaljplan bedöms vara 
klar 2025.
Frågan om omvandling av fastigheten har således bejakats som en 
följd av landstingets ansökan om planbesked. Ett detaljplanearbete 
kommer att genomföras. Ett förslag till planuppdrag kommer på 
sedvanligt sätt att behandlas av kommunstyrelsen. Något ytterligare 
uppdrag till kommunstyrelsen behövs enligt 
kommunstyrelseförvaltningens mening inte.

Underlag för beslut
- Motionen

Överläggningar i kommunstyrelsen
Marie Litholm (KD) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag.
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut; 
kommunalrådberedningens, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget.

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
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Dnr KS 2015/409

§ 22 Motion från Joachim Krylborn (KD) om 
byggande av ungdomsbostäder på 
fastigheten Söderbymalm 3:466 i Handen

Sammanfattning
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
möjliggöra uppförande av ungdomsbostäder för Söderbymalm 
3:466 med tidsbegränsat bygglov avseende ett markområde som 
framgår av kartbilaga till motionen. Markområdet ägs av 
kommunen, är skogsbevuxet samt är i gällande detaljplan avsett för 
kontor.

Förvaltningens synpunkter
I motionen nämns att ”stora delar av denna fastighet är tänkt att 
utgöra en markreserv för byggandet av ett nytt kommunhus om 
behov skulle uppstå i framtiden”. Kommunstyrelseförvaltningen 
konstaterar att kommunfullmäktige 2014-06-09, § 119, har godkänt 
en förlängning av hyreskontraktet för nuvarande kommunhus t o m 
2029-06-30. Fullmäktige gjorde vid ärendets behandling inget 
uttryckligt ställningstagande till användningen av ”reservtomten”. 
Kommunstyrelseförvaltningen uppfattar det dock som orimligt att 
denna tomt skulle utgöra reserv för ett nytt kommunhus i ytterligare 
12 år (15 år vid tiden för hyreskontraktets förlängning).
I det förslag till stadsutvecklingsplan som är föremål för samråd 
fram till mars 2017 är detta centrala område tänkt för permanenta 
bostäder, förskolor mm. Avsikten är att påbörja ett 
detaljplanearbete senast under 2018, vilket skulle medge byggstart 
under 2020. Kommunstyrelseförvaltningen anser det därför 
olämpligt att bygga ungdomsbostäder med tillfälliga bygglov och 
därmed försena byggstart av permanenta bostäder, förskolor mm. i 
minst sju år.
Förvaltningen noterar vidare att kommunen 2015 upplät ett icke 
planlagt markområde söder om Örnens väg för 180 tillfälliga 
ungdomsbostäder under 10 år. I arbetet med att hitta intresserade 
byggherrar framkom att upplåtelsetiden måste vara i närheten av 10 
år för att ett sådant projekt ska vara ekonomiskt realiserbart till 
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rimliga hyror. Detta har bekräftats även för det kommande 
projektet med ca 60 tillfälliga bostäder vid Häggvägen i samma 
område, för vilket kommunstyrelsen har godkänt hyresavtal genom 
beslut 2016-12-12, § 329.
Mot ovanstående bakgrund anser kommunstyrelseförvaltningen att 
det i motionen föreslagna uppdraget till kommunstyrelsen inte skall 
ges.

Underlag för beslut
- Motionen.

Kommunalrådsberedningen
Med hänsyn till yttrandet och för tydlighets vinnandeföreslår 
kommunalrådsberedningen att motionen avslås.

Överläggningar i kommunstyrelsen
Tobias Hammarberg (L) och Marie Litholm (KD) hemställer om att 
få lämna ett gemensamt särskilt yttrande, vilket kommunstyrelsen 
medger.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till 
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2017/5

§ 23 Befrielse från uppdrag

Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Ewa Wasiewicz (M), ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Sara Sixten (M), ledamot i grund- och förskolenämnden
Michael Fridebäck (M), ledamot tillika 2:e vice ordförande i 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Veronica Pagard Salem (M), ersättare i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
Joakim Goding (M), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Sedat Dogru (M), ledamot i äldrenämnden
Patrik Derk, suppleant i Haninge Bostäders styrelse
Annica Hjerling (MP), deltidsengagerad förtroendevald med 
tjänstgöringsgrad 50 + 30 %, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot 
tillika 1:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, ordförande i 
hållbarhetsberedningen, ledamot i Stockholms länsförbund för 
krishantering, ersättare i krisledningsnämnden
Övrigt:
Södertörns tingsrätt har meddelat att nämndemännen Alvin 
Lindstam och Peshwas Saadon har entledigats från sina uppdrag på 
egen begäran.

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.
__________
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Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De entledigade
Berörda gruppledare
Berörda organ



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 56 (73)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2017/5

§ 24 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda

Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Leif Larsson (S) t o m 
2018-12-31
Dimitrios Soulios (S)
Ersättare i socialnämnden efter Ali Reunanen (M) t o m 2018-12-
31
Ewa Wasiewicz (M)
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Anna Lundströmer 
(nominerad av Liberalerna) t o m 2019-12-31
Bordläggning
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Fanny Larsson (nominerad 
av Socialdemokraterna) t o m 2019-12-31
Bordläggning

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nedanstående val bordläggs.

Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Anna Lundströmer 
(nominerad av Liberalerna) t o m 2019-12-31
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Fanny 
Larsson (nominerad av Socialdemokraterna) t o m 2019-12-31

2. Nedanstående val förrättas.
Dimitrios Soulios (S), ersättare i grund- och förskolenämnden 
efter Leif Larsson (S) t o m 2018-12-31
Ewa Wasiewicz (M), ersättare i socialnämnden efter Ali 
Reunanen (M) t o m 2018-12-31
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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 2017/5

§ 25 Val till vissa uppdrag

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Ewa Wasiewicz (M) t o 
m 2018-12-31
Bordläggning (M)
Ledamot i grund- och förskolenämnden efter Sara Sixten (M) t o m 
2018-12-31
Sedat Dogru (M)
Ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Michael 
Fridebäck (M) t o m 2018-12-31
Sara Sixten (M)
2:e vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
efter Michael Fridebäck (M) t o m 2018-12-31
Sara Sixten (M)
Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Veronica 
Pagard Salem (M) t o m 2018-12-31
Joakim Goding (M)
Ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Joakim Goding (M) t o 
m 2018-12-31
Michael Fridebäck (M)
Ledamot i äldrenämnden efter Sedat Dogru (M) t o m 2018-12-31
Veronica Pagard Salem (M)
Suppleant i Haninge Bostäders styrelse efter Patrik Derk t o m 
utgången av årsstämma 2019
Bordläggning
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Alvin 
Lindstam (nominerad av Miljöpartiet) t o m 2019-12-31
Bordläggning



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 59 (73)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Justerare Utdragsbestyrkande

Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Peshwas Saadon 
(nominerad av Socialdemokraterna) t o m 2019-12-31
Bordläggning
Deltidsengagerad förtroendevald tillika kommunalråd efter Annica 
Hjerling (MP) med tjänstgöringsgrad 50 % t o m 2018-12-31
Bordläggning (MP)
Ledamot i kommunstyrelsen efter Annica Hjerling (MP) t o m 
2018-12-31
Bordläggning (MP)
Ledamot i stadsbyggnadsnämnden efter Annica Hjerling (MP) t o 
m 2018-12-31
Bordläggning (MP)
1:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden tillika 
deltidsengagerad förtroendevald efter Annica Hjerling (MP) med 
tjänstgöringsgrad 30 % t o m 2018-12-31
Bordläggning (MP)
Ordförande i hållbarhetsberedningen efter Annica Hjerling (MP) t o 
m 2018-12-31
Bordläggning (MP)
Ledamot i Stockholms länsförbund för krishantering efter Annica 
Hjerling (MP) t o m 2018-12-31
Bordläggning (MP)
Ersättare i krisledningsnämnden efter Annica Hjerling (MP) t o m 
2018-12-31
Bordläggning (MP)

Förslag till beslut
1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Nedanstående val bordläggs.

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Ewa Wasiewicz (M) 
t o m 2018-12-31
Suppleant i Haninge Bostäders styrelse efter Patrik Derk t o m 
utgången av årsstämma 2019
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Alvin 
Lindstam (nominerad av Miljöpartiet) t o m 2019-12-31
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Peshwas Saadon 
(nominerad av Socialdemokraterna) t o m 2019-12-31
Deltidsengagerad förtroendevald tillika kommunalråd efter 
Annica Hjerling (MP) med tjänstgöringsgrad 50 % t o m 2018-
12-31
Ledamot i kommunstyrelsen efter Annica Hjerling (MP) t o m 
2018-12-31
Ledamot i stadsbyggnadsnämnden efter Annica Hjerling (MP) t 
o m 2018-12-31
1:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden tillika 
deltidsengagerad förtroendevald efter Annica Hjerling (MP) 
med tjänstgöringsgrad 30 % t o m 2018-12-31
Ordförande i hållbarhetsberedningen efter Annica Hjerling 
(MP) t o m 2018-12-31
Ledamot i Stockholms länsförbund för krishantering efter 
Annica Hjerling (MP) t o m 2018-12-31
Ersättare i krisledningsnämnden efter Annica Hjerling (MP) t o 
m 2018-12-31

2. Nedanstående val förrättas.
Sedat Dogru (M), ledamot i grund- och förskolenämnden efter 
Sara Sixten (M) t o m 2018-12-31
Sara Sixten (M), ledamot i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden efter Michael Fridebäck (M) t o m 
2018-12-31
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Sara Sixten (M), 2:e vice ordförande i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden efter Michael Fridebäck (M) t o m 
2018-12-31
Joakim Goding (M), ersättare i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden efter Veronica Pagard Salem (M) t o 
m 2018-12-31
Michael Fridebäck (M), ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
efter Joakim Goding (M) t o m 2018-12-31
Veronica Pagard Salem (M), ledamot i äldrenämnden efter 
Sedat Dogru (M) 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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§ 26 Framställan av interpellationer och frågor

KS 2017/106
Interpellation från Alexandra Anstrell (M) om arbetet med 
Haninges hästnäring

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).
__________
KS 2017/107
Interpellation från Alexandra Anstrell (M) om stiltjen i arbetet med 
Årsta brygga

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av besöksnäringsansvarig Ulla-Britt Öhman (C).
__________
Expedieras: Akter
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§ 27 Anmälan av motioner

KS 2016/552
Motion från Suzanne Enman (KD) om att motverka hedersvåld

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/593
Motion från Sara Sixten (M) om obligatoriskt skolval i Haninge

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2017/73
Motion från Marie Litholm (KD) och Sara Sixten (M) om att införa 
25 timmar förskola i veckan för barn med föräldralediga och 
arbetssökande föräldrar

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
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KS 2017/104
Motion från Mattias Bernhardsson (RS) om sommarkollo för barn 
och unga i Haninge

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2017/105
Motion från Martina Mossberg (M) om trygghetsskapande åtgärder 
i Haninge

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
Expedieras: Akter
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§ 28 Anmälan av medborgarförslag

KS 2016/596
Medborgarförslag: Spara skogen i Norra Söderby som en syre, 
partikel och bullerridå mot vägbygget över motorvägen

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
__________
KS 2017/18
Medborgarförslag: Åtgärder avseende fyrverkeri

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
__________
KS 2017/20
Medborgarförslag: Park kring Klockargården i Västerhaninge

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
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KS 2017/21
Medborgarförslag: Tillsätta en utredning om inrättandet av ett 
skönhetsråd

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2017/22
Medborgarförslag: Vindskydd/grillplats Tungelsta

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.
__________
KS 2017/26
Medborgarförslag: Parkeringsplatser vid Glimmervägen i 
Hermanstorp och naturreservatet i Vega

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
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KS 2017/27
Medborgarförslag: Sök Lona-bidrag för att skapa ett 
biotopskyddsområde för hela norra Söderbyskogen

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
__________
KS 2017/34
Medborgarförslag: Placera den tilltänkta simhallen i Vega

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 
för beslut.
__________
KS 2017/40
Medborgarförslag: Ändra namnet på Jordbro kultur och 
föreningshus till Allaktivitetshuset i Jordbro

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 
för beslut, efter hörande av stadsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 
för beslut, efter hörande av stadsbyggnadsnämnden.
__________
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KS 2017/48
Medborgarförslag: Anlägga en gång- och cykelbana från bron över 
Dalarö kanal till Smådalarö Gård

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2017/49
Medborgarförslag: Hundrastgård i Tungelsta

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2017/53
Medborgarförslag: Trafikljus Tungelstavägen vid Tungelsta skola

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
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KS 2017/55
Medborgarförslag: Bygg en skidtunnel vid Rudans skidanläggning

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 
för beslut.
__________
KS 2017/59
Medborgarförslag: Åtgärda mörk gångväg mellan Blockstensvägen 
och Moränvägen

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

Komunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2017/83
Medborgarförslag: Gör om fasadbeklädnaden i Jordbro Centrum 
och f d Jordbromalmskolan

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
__________
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KS 2017/86
Medborgarförslag: Gör en gång- och cykelbana från Muskö skola 
till Mickerums brygga

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2017/87
Medborgarförslag: Gör en gångväg längs Algatan hela vägen till 
Muskö skola

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2017/88
Medborgarförslag: Säkra skolvägen med gångbana och rejäla gupp 
på Muskö

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2017/90
Medborgarförslag: Gör en gång/cykelväg på Muskö, mellan 
Korsvägen och skolan längs med Algatan

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2017/100
Medborgarförslag: Våra poliser ska få äta gratis luncher på 
kommunens skolor

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till grund- och 
förskolenämnden för beslut, efter hörande av gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till grund- och 
förskolenämnden för beslut, efter hörande av gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.
__________
Expedieras:
Akter
För kännedom:
Förslagsställarna
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Berörda nämnder
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§ 29 Meddelanden

Om inget annat anges finns meddelandena hos 
kommunfullmäktiges sekreterare.
Protokollsutdrag socialnämnden 2016-11-29; § 172 Information 
om kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg tredje 
kvartalet 2016 gällande ej verkställda beslut   Dnr 2016/121
Protokollsutdrag grund- och förskolenämnden 2016-12-07; § 145 
Medborgarförslag: Datorer som ett naturligt verktyg i lärandet 
inom kommunens skolor   Dnr GFN 2016/104 och KS 2016/130
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-12-12; § 315 
Medborgarförslag: Begränsning och framöver förbud mot 
fyrverkerier på nyårsafton   Dnr KS 2016/367
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-12-14; § 110 
Medborgarförslag: Upprustning av konstverken på 
Runstensskolans gård   Dnr KOFN 2016/169 och KS 2016/311
Protokollsutdrag från Nynäshamns kommunfullmäktige 2016-12-
14; § 192 Val av ledamot tillika ordförande till Södertörns 
upphandlingsnämnd
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-01-30; § 4 
Medborgarförslag: Vegetarisk dag som standard för ledamöter och 
kommunalt anställda   Dnr KS 2016/299

Förslag till beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akter
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Dnr KS 2016/98

§ 4 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) om sexuella trakasserier i skolan, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i en motion till 
Haninges kommunfullmäktige föreslagit att 
utbildningsförvaltningen ska kartlägga förekomsten av sexuella 
trakasserier i grund- gymnasie- och vuxenskolan i Haninge. 
Motionärerna vill också att utbildningsförvaltningen ska redogöra 
för vilka åtgärder som har vidtagits under de senaste åren i 
ovanstående skolformer med anledning av sexuella trakasserier.
Ärendet har remitterats till grund-och förskolenämnden och 
gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.

Förvaltningens synpunkter
Det framgår av remissvaren från grund-och förskolenämnden och 
gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden att ärenden som rör 
sexuella trakasserier inom skolorna behandlas inom kategorin 
kränkande behandling. Det är samma rutiner som ska följas och 
samma blanketter som ska fyllas i. Grund-och förskolenämnden 
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden menar att det därför 
är svårt att skilja ut just sexuella trakasserier för en kartläggning i 
nuläget.
Dock har utbildningsförvaltningen ett pågående uppdrag från 
grund-och förskolenämnden att se över rutinerna kring sexuella 
trakasserier som syftar till att ta fram system som förenklar en 
kartläggning. En sådan rutin skulle också möjliggöra en 
uppföljning av vilka åtgärder som har vidtagits till följd av sexuella 
trakasserier.
Eftersom det redan finns ett uppdrag från grund- och 
förskolenämnden att utveckla rutinerna i dessa frågor finns det 
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ingen anledning för kommunfullmäktige att besluta om ett eget 
uppdrag. Mot denna bakgrund föreslå 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motionen
- Remissvar från grund-och förskolenämnden 2016-06-08, § 83
- Remissvar från gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 2016-
06-07, § 66

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

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

Reservationer
Tobias Hammarberg och Pia Lublin, båda (L), reserverar sig mot 
beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Sara Sixten 
(M), Lina Rigney Thörnblom (RS), Marie Litholm (KD), Nafi 
Cilgin (V), Anna Ragnar (-) och Meeri Wasberg (S) bifall till 
motionen.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut -
 bifall till motionen - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles.
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__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
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Dnr GFN 2016/56

§ 83 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) om sexuella trakasserier i skolan

Sammanfattning
Liberalerna Haninge har i en motion till kommunfullmäktige begärt 
att utbildningsförvaltningen ska få i uppdrag att skyndsamt 
återkomma med en kartläggning av förekomsten av sexuella 
trakasserier i grundskolorna i Haninge samt att redogöra för 
vidtagna åtgärder med anledning av sexuella trakasserier, t.ex. 
avstängning.

Förvaltningens synpunkter
Ärenden som rör sexuella trakasserier hanteras idag på skolorna på 
samma sätt som ärenden om kränkande behandling. Man använder 
samma blanketter och har samma rutiner för detta. De blanketter 
som används gör ingen åtskillnad på ärenden som rör kränkande 
behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. Det innebär att 
det är svårt att kartlägga förekomsten av just sexuella trakasserier 
eller åtgärder i specifika fall av sexuella trakasserier utifrån den 
dokumentation som finns idag.
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av grund- och 
förskolenämnden att se över rutinerna kring dessa ärenden och 
förvaltningen arbetar på att ta fram system som kommer att 
särskilja dessa ärenden och göra det enklare att ta fram 
kartläggningar av den typ som efterfrågas i motionen.

Underlag för beslut
- Motion från Liberalerna Haninge 2016-02-04 om sexuella 
trakasserier i skolan.

Förslag till beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och 

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

lämnas till kommunstyrelsen.

__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr GVN 2016/32

§ 66 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) om sexuella trakasserier i skolan

Sammanfattning
Liberalerna Haninge har i en motion till kommunfullmäktige begärt 
att utbildningsförvaltningen ska få i uppdrag att skyndsamt 
återkomma med en kartläggning av förekomsten av sexuella 
trakasserier i gymnasieskolorna i Haninge samt att redogöra för 
vidtagna åtgärder med anledning av sexuella trakasserier, t.ex. 
avstängning.

Förvaltningens synpunkter
Ärenden som rör sexuella trakasserier hanteras idag på skolorna på 
samma sätt som ärenden om kränkande behandling. Man använder 
samma blanketter och har samma rutiner för detta. De blanketter 
som används gör ingen åtskillnad på ärenden som rör kränkande 
behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. Det innebär att 
det är svårt att kartlägga förekomsten av just sexuella trakasserier 
eller åtgärder i specifika fall av sexuella trakasserier utifrån den 
dokumentation som finns idag.
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av grund- och 
förskolenämnden att se över rutinerna kring dessa ärenden och 
förvaltningen arbetar på att ta fram system som kommer att 
särskilja dessa ärenden och göra det enklare att ta fram 
kartläggningar av den typ som efterfrågas i motionen. Arbetet 
omfattar även gymnasieskolorna.

Underlag för beslut
- Motion från Liberalerna Haninge 2016-02-04 om sexuella 
trakasserier i skolan.

Förslag till beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och 

lämnas till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och 
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vuxenutbildningsnämnden
Enligt förvaltningens förslag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och 

lämnas till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningens registrator
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Dnr KS 2016/202

§ 5 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) Teknikcollege på Fredrika 
Bremerskolan, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i en motion 
föreslagit att kommunfullmäktige ger gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att snarast låta utreda 
möjligheten att starta Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan. 
Motionärerna menar bland annat att Teknikcollege ger en större 
rekryteringsbas, högre status på tekniskt och industriellt inriktade 
utbildningar samt nya möjligheter till kompetensutveckling för 
både företag och kommuner.
Motionen har remitterats till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. I beslut 2016-09-20, § 84, redogör 
nämnden inledningsvis för innebörden av konceptet Teknikcollege. 
Därefter framför nämnden att utbildningsförvaltningen under 
läsåret 2011/2012 undersökte möjligheten att ansöka om 
certifiering inom Teknikcollege. Då blev beslutet att avvakta med 
ansökan. Skälet var att den region Haninge hade möjlighet att ingå i 
var starkt fokuserad på industrin i västra Mälardalen. 
Förvaltningens bedömning var att det var bättre att vänta till dess 
att Teknikcollege etablerade en region i Stockholms län, eftersom 
industriföretagens storlek och inriktning är annorlunda i 
Stockholmsregionen än i västra Mälardalen, med undantag för 
Södertälje. Under samma tid beslöt Södertälje kommun att lämna 
Teknikcollege, vilket förvaltningen bedömde skulle minska 
anknytningen till Stockholmsregionen ytterligare.
Utbildningsförvaltningen har för avsikt att återuppta dialogen med 
Teknikcollege för att se om anknytningen till Stockholms län har 
stärkts och om det finns planer att etablera en ny region här. Enligt 
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nämnden är förutsättningen för ett lyckat samarbete att lokala 
industriföretag har en aktiv del i konceptet.

Förvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
remissyttrande bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det redan 
pågår ett arbete i linje med motionens intention. Det går dock inte 
att i nuläget avgöra om inrättandet av Teknikcollege är lämpligt. 
Utbildningsförvaltningens fortsatta arbete kommer att ge svar på 
detta.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas anledning 
för fullmäktige att ge gymnasie- och utbildningsnämnden ett 
uttryckligt uppdrag gällande ett arbete som redan pågår. 
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motion om Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2016-09-20, § 
84

Överläggningar i kommunstyrelsen
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och Tobias Hammarbergs (L) 
yrkande om bifall till motionen med instämmande av Marie 
Litholm (KD). Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

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

Reservationer
Tobias Hammarberg och Pia Lublin, båda (L), samt Marie Litholm 
(KD) reserverar sig mot beslutet.
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Överläggningar i kommunfullmäktige
Anders Nordlund (S) yrkar med instämmande av Tobias 
Hammarberg (L), Marie Litholm (KD), Sara Sixten (M) och Nafi 
Cilgin (V) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden





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

Sammanträdesdatum
2016-09-20

Utdragsbestyrkande

Dnr GVN 2016/61

§ 84 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) Teknikcollege på Fredrika 
Bremerskolan

Sammanfattning
I motionen ”Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan” 2016-04-15 
föreslår Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) att gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden ska ges i uppdrag att utreda 
möjligheten att starta Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan.

Förvaltningens synpunkter
Teknikcollege är ett koncept initierat av Industrirådet, som består 
av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom 
industrin. Syftet är att kvalitetssäkra tekniska utbildningar inom 
industriområdet och anpassa innehållet till nuvarande och framtida 
behov.
Teknikcollege är indelat i regioner. Närmaste region är Mälardalen 
med tyngdpunkt i Eskilstuna och Västerås, orter där det finns 
många större tekniska industriföretag. Inom varje region finns 
regional styrgrupp och lokala styrgrupper med näringslivet i 
majoritet.
Kommuner och skolor som erbjuder teknikprogrammet och ett eller 
flera tekniskt inriktade yrkesprogram kan ansöka om certifiering 
inom Teknikcollege. För att bli certifierad ska man visa att 
utbildningen uppfyller tio fastställda kvalitetskriterier. Det ska 
också finnas samverkan mellan gymnasieutbildning och 
vuxenutbildning.
Utbildningsförvaltningen undersökte möjligheten att ansöka om 
certifiering inom Teknikcollege under läsåret 2011/2012. Då blev 
beslutet att avvakta med ansökan. Skälet var att den region Haninge 
hade möjlighet att ingå i var starkt fokuserad på industrin i västra 
Mälardalen. Förvaltningens bedömning var att det var bättre att 
vänta till dess att Teknikcollege etablerade en region i Stockholms 
län, eftersom industriföretagens storlek och inriktning är 
annorlunda i Stockholmsregionen än i västra Mälardalen, med 
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undantag för Södertälje. Under samma tid beslöt Södertälje 
kommun att lämna Teknikcollege, vilket förvaltningen bedömde 
skulle minska anknytningen till Stockholmsregionen ytterligare.
Utbildningsförvaltningen har för avsikt att återuppta dialogen med 
Teknikcollege för att se om anknytningen till Stockholms län har 
stärkts och om det finns planer att etablera en ny region här. 
Förutsättningen för ett lyckat samarbete är att lokala industriföretag 
har en aktiv del i konceptet.

Underlag för beslut
- Motion ”Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan” 2016-04-15.

Förslag till beslut
1. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
Enligt förvaltningens förslag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen.

__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningens registrator
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Dnr KS 2016/201

§ 6 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) Fler lärlingar på Fredrika 
Bremerskolan är bra för både individen och 
kommunen, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i en motion 
föreslagit att kommunfullmäktige ger gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att verka för ett brett utbud av 
lärlingsutbildningar med hög kvalitet inom gymnasie- och 
vuxenutbildningen i kommunen och att låta utreda hur ett 
välfungerande system som möjliggör för fler elever att välja en 
lärlingsutbildning skulle se ut.
Motionen har remitterats till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. I beslut 2016-09-20, § 83, inleder 
nämnden med att konstatera att den delar motionärernas bild av 
värdet av arbetslivspraktik. Sådan praktik genomförs redan i stor 
omfattning på alla yrkesprogram. Praktik i form av 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska förekomma på alla 
yrkesprogram i minst 15 veckor. Lärlingsutbildning, där minst 
halva undervisningstiden är arbetsplatsförlagd, är dessutom redan 
etablerad inom tre av kommunens yrkesprogram och erbjuds även 
inom vuxenutbildningen.
Politiker från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gjorde 
tillsammans med tjänstemän från utbildningsförvaltningen en 
studieresa till nordöstra Tyskland i februari 2016 för att bättre lära 
känna systemet med så kallad tvådelad yrkesutbildning, där 
arbetsplatsförlagd praktik utgör runt 70 % av utbildningstiden, och 
där arbetsplatserna tar omfattande initiativ i genomförandet av 
utbildningen. Utbildningsförvaltningen har för avsikt att inleda 
dialog med lokala företag för att se vilka erfarenheter från Tyskland 
som kan genomföras i Haninge inom ramen för nuvarande 
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skolstruktur. Genom en sådan dialog är det möjligt att omfattningen 
av gymnasial lärlingsutbildning kan öka i Haninge.

Förvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
remissyttrande bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det redan 
pågår ett arbete i linje med motionens intention.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas anledning 
för fullmäktige att ge gymnasie- och utbildningsnämnden ett 
uttryckligt uppdrag gällande ett arbete som redan pågår. 
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motion om fler lärlingar på Fredrika Bremerskolan
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2016-09-20, § 
83

Överläggningar i kommunstyrelsen
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och Tobias Hammarbergs (L) 
yrkande om bifall till motionen med instämmande av Marie 
Litholm (KD). Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

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

Reservationer
Tobias Hammarberg och Pia Lublin, båda (L), samt Marie Litholm 
(KD) reserverar sig mot beslutet.
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Överläggningar i kommunfullmäktige
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Sara Sixten 
(M), Kennerth Valtersson (SD), Åsa Radne (L) och Marie Litholm 
(KD) bifall till motionen.
Anders Nordlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
anse motionen besvarad.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej 
beslutar fullmäktige att bifalla motionen.” Omröstning sker med 
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 30 ja-röster 
mot 28 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta och 1 ledamot är 
frånvarande. (Voteringsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att voteringsresultatet innebär att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
att anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.

Reservationer
Tobias Hammarberg, Kristina Hallberg, Åsa Radne och Pia Lublin 
- samtliga (L) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden



Haninge kommunfullmäktige: VOTERINGSRESULTAT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Votering: § 6 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) Fler lärlingar på 
Fredrika Bremerskolan är bra för både individen och kommunen, bordlagt ärende
2017-02-13  kl. 17:54
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totalt [JA]: 30
Totalt [NEJ]: 28
Totalt [AVSTÅR]: 2
Totalt [FRÅNVARANDE]: 1

310620. Strömberg Bernt (SD) - NEJ
381031. Karlfeldt Birgitta (M) - NEJ
420821. de Wendel Gilbert (M) - NEJ
421114. Valtersson Kennerth (SD) - NEJ
440124. Mattsson Mats (M) - NEJ
450409. Lublin Pia (L) - NEJ
460413. Erlandsson Christer (S) - JA
470709. Manners Eva (SD) - NEJ
470910. Nordgren Barbro (S)(Ersätter Ungerson Jaan) - JA
490517. Svensson Göran (S) - JA
490729. Bernhardsson Margareta (S) - JA
500502. Hedin Kerstin (S)(Ersätter Jensen Tomas) - JA
510815. de Pourbaix-Lundin Marietta (M) - NEJ
530214. Öhman Ulla-Britt (C) - JA
560716. Cilgin Nafi (V) - JA
561023. Drammeh Sahir (MP) - JA
571021. Erlandsson Ann-Christine (S) - JA
580805. Andersson Marina (S) - JA
580814. Gálvez Jorge (S) - JA
600522. Karlsson Eva (SD)(Ersätter Forsberg Yvonne) - NEJ
601201. Wasiewicz Ewa (M)(Ersätter Tomic Marin) - NEJ
620404. Palmgren Madeleine (S)(Ersätter Larbi Latifa) - JA
620503. Coksürer Mehmet (MP) - JA
640903. Forsberg Kenneth (S) - JA
650222. Mossberg Martina (M) - NEJ
651005. Eriksson Göran (S) - JA
651114. Enman Suzanne (KD)(Ersätter Krylborn Joachim) - NEJ
660130. Gustafsson Sven (M) - NEJ
660204. Kjellin Mikael (M) - NEJ
660804. Litholm Marie (KD) - NEJ
660921. Nordlund Anders (S) - JA
670516. Svensson Mikko (S) - JA
680615. Svensk Johan (MP) - JA



681203. Ragnar Anna (-) - AVSTÅR
690718. Akan Sadik (M)(Ersätter Larsson Kjell) - NEJ
700414. Haaf Annett (S) - JA
700704. Erfani Sepideh (S) - JA
701202. Fridebäck Michael (M) - NEJ
701229. Fägersten Maria (S) - JA
710813. Radne Åsa (L)(Ersätter Bjerrhorn Kjell) - NEJ
710822. Dogru Sedat (M) - NEJ
711228. Hammarberg Tobias (L) - NEJ
720318. Kjellin Pernilla (M) - NEJ
731214. Wasberg Meeri (S) - JA
741218. Anstrell Alexandra (M) - NEJ
750216. Hallberg Kristina (L) - NEJ
751114. Sixten Sara (M) - NEJ
760414. Wilén Linda (S) - JA
760519. Westlund Åsa (S) - JA
760528. Lindefjärd Christian (SD) - NEJ
760703. Salonen Petri (C) - JA
771108. Lassnäs Daniel (M) - NEJ
790523. Reinemar Marianne (-) - AVSTÅR
791225. Bernhardsson Mattias (RS) - JA
840402. Eriksson Kristoffer (M) - NEJ
860122. Skånberg Samuel (V) - JA
860813. Goding Joakim (M) - NEJ
870305. Rigney Thörnblom Lina (RS) - JA
890523. Ovsiannikov Tove (V) - JA
890918. Spångberg Joakim (S) - JA
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Dnr GVN 2016/60

§ 83 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) Fler lärlingar på Fredrika 
Bremerskolan är bra för både individen och 
kommunen

Sammanfattning
I motionen ”Fler lärlingar på Fredrika Bremerskolan är bra för både 
individen och kommunen” 2016-04-15 föreslår Tobias 
Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska ges i uppdrag att verka för ett brett 
utbud av lärlingsutbildningar med hög kvalitet inom gymnasie- och 
vuxenutbildningen i kommunen och att låta utreda hur ett 
välfungerande system som möjliggör för fler elever att välja en 
lärlingsutbildning skulle se ut.

Förvaltningens synpunkter
Utbildningsförvaltningen delar motionsförfattarnas bild av värdet 
av arbetslivspraktik. Samtidigt konstaterar förvaltningen att sådan 
praktik redan genomförs i stor omfattning på alla yrkesprogram. 
Gymnasieförordningen föreskriver att praktik i form av 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska förekomma på alla 
yrkesprogram i minst 15 veckor. Det innebär att alla elever som har 
genomgått ett yrkesprogram ska ha erfarenhet av de förhållanden 
och krav som råder i arbetslivet. Lärlingsutbildning, där minst 
halva undervisningstiden är arbetsplatsförlagd, är dessutom redan 
etablerad inom tre av kommunens yrkesprogram och erbjuds även 
inom vuxenutbildningen.
Utbildningsförvaltningen har precis som motionsförfattarna en 
positiv bild av lärlingsutbildning. Politiker från gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden gjorde tillsammans med tjänstemän från 
utbildningsförvaltningen en studieresa till nordöstra Tyskland i 
februari i år för att bättre lära känna systemet med så kallad 
tvådelad yrkesutbildning, där arbetsplatsförlagd praktik utgör runt 
70% av utbildningstiden, och där arbetsplatserna tar omfattande 
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initiativ i genomförandet av utbildningen. Som motionsförfattarna 
påpekar är ungdomsarbetslösheten mycket låg i Tyskland, lägst av 
alla länder inom EU. Utbildningsförvaltningen har för avsikt att 
inleda dialog med lokala företag för att se vilka erfarenheter från 
Tyskland som kan genomföras i Haninge inom ramen för 
nuvarande skolstruktur. Genom en sådan dialog är det möjligt att 
omfattningen av gymnasial lärlingsutbildning kan öka i Haninge.
Ett hinder i strävan att öka omfattningen av lärlingsutbildningar är 
enskilda branschers och enskilda branschföreträdares motstånd mot 
sådan utbildning. Man ser APL under 15 veckor som en bra 
rekryteringsgrund för anställning, och beräknar att omsättningen av 
praktikanter som man kan testa inför eventuell anställning minskar 
om man bedriver yrkesutbildningen som lärlingsutbildning.
Vissa branschföreträdare beskriver också ibland att de hellre 
anställer medarbetare som har genomgått skolförlagd utbildning än 
sådana som genomgått lärlingsutbildning. Skälet är att dessa 
branschföreträdare anser att lärlingsutbildning håller lägre kvalitet 
än skolförlagd utbildning. Utbildningsförvaltningen verkar för att 
sprida en mer nyanserad syn på lärlingsutbildning inom ramen för 
de lokala programråden.

Underlag för beslut
- Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) Fler 
lärlingar på Fredrika Bremerskolan är bra för både individen och 
kommunen, 2016-04-15.

Förslag till beslut
1. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
Enligt förvaltningens förslag.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen.

__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningens registrator
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Dnr KS 2016/508

§ 7 Svar på interpellation från Pia Lublin (L) om 
nämndens verksamhetsplanering och 
uppföljning av verksamheten, bordlagt 
ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) 
lämnar svar.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Mehmet Coksürer (MP) yrkar att interpellationen ska anses 
besvarad.
Michael Fridebäck (M) yrkar att interpellationen inte ska anses 
besvarad.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar att interpellationen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen 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, Pernilla Kjellin, Gilbert de Wendel, Birgitta Karlfeldt, 
Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin och Sadik Akan – samtliga (M) – 
samt Tobias Hammarberg, Kristina Hallberg, Åsa Radne och Pia 
Lublin - samtliga (L) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/509

§ 8 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om sjunkande kunskapsnivåer i 
Brandbergsskolan, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) 
lämnar svar.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/510

§ 9 Svar på interpellation från Sven Gustafsson 
(M) om stödet till föreningarna i kulturparken, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/511

§ 10 Svar på interpellation från Mattias 
Bernhardsson (RS) om arbetsvillkoren för 
taxiförare som kör skolskjutsar på uppdrag av 
Haninge kommun, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-
05.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/601

§ 11 Antagande av biblioteksplan Haninge 
kommun 2017-2021

Sammanfattning
Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha en biblioteksplan. 
Haninge kommuns nuvarande biblioteksplan antogs av 
kommunfullmäktige 2005 och reviderades 2008. Nu har kultur- och 
fritidsnämnden arbetat fram ett förslag till ny biblioteksplan som är 
tänkt att ersätta den tidigare efter beslut av kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden påbörjade arbetet med den nya 
biblioteksplanen i mars 2015. Bibliotekens tre verksamhetschefer 
och en grupp med personalrepresentanter har varit delaktiga i 
framtagandet av planen. Gymnasie- och grundskolecheferna har 
varit delaktiga i de delar av planen som rör skolan och 
skolbibliotek. Även kommunens minoritetssamordnare har deltagit 
i arbetet. Förslaget till biblioteksplan var på remiss under perioden 
2015-12-18 – 2016-03-31 och remissvar inkom från kommunens 
övriga nämnder samt från tre föreningar. Den föreslagna 
biblioteksplanen har reviderats utifrån de synpunkter som inkom i 
remissvaren och kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-12-14, 
§ 117, att lämna planen till kommunfullmäktige för beslut.
Den föreslagna biblioteksplanen beskriver både läget för 
biblioteken i Haninge och biblioteken på ett nationellt plan. Ett 
antal utvecklingsområden för biblioteken i Haninge föreslås och ett 
aktivt arbete med statistik och nyckeltal föreslås påbörjas i och med 
att den nya biblioteksplanen börjar gälla.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av den föreslagna 
biblioteksplanen och konstaterar att arbetet med statistik och 
nyckeltal som föreslås påbörjas är positivt. Dock noterar 
kommunstyrelseförvaltningen att nyckeltalet ”Total utlåning (ej e-
böcker) per invånare” på s. 11 i den föreslagna planen skiljer sig 
från ett av måtten på ”Meningsfull fritid” i Mål och budget 2017-
2018, där utlåningen mäts inklusive e-böcker.
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Kultur- och fritidsförvaltningen anger att anledningen till att 
nyckeltalet skiljer sig från måttet i Mål och budget 2017-2018 är att 
statistik hämtas från Kungliga biblioteket som separerar statistik 
över fysiskt bestånd och elektroniskt bestånd. För att kunna 
inhämta statistiken och för att möjliggöra jämförelser med andra 
bibliotek i landet behöver nyckeltalet alltså mätas enligt Kungliga 
bibliotekets definition.
Måttet enligt Mål och budget 2017-2018 kommer att följas upp i 
den ordinarie budgetuppföljningen. Kommunstyrelseförvaltningen 
har härutöver inget att tillföra och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag.

Underlag för beslut
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-12-14, § 117
- Föreslag till biblioteksplan för Haninge kommun 2017-2021

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (L) och Marie 
Litholm (KD) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande 
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger. Kennerth Valtersson 
(SD) instämmer i det särskilda yttrandet från Moderaterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Biblioteksplan för Haninge kommun 2017-2021 antas.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Biblioteksplan för Haninge kommun 2017 – 2021 

__________________________________________________________ 

Inledning 

 

Biblioteksplanen är ett strategiskt dokument för långsiktig utveckling av Haninge kommuns 

biblioteksverksamhet och avser perioden 2017-2021. Uppföljning görs regelbundet i delårs- 

och årsredovisningar och biblioteksplanen ska revideras senast 2021. Biblioteksplanen utgör 

grund för verksamhetsplaner där konkreta åtgärder formuleras. 

Biblioteksplanen är formulerad med stöd av nationella och internationella styrdokument och 

riktlinjer för den kommunala biblioteksverksamheten: 

 Bibliotekslagen (2013:801) 

 Skollagen(2010:800) 

 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) 

 UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolboksmanifest 

 FN:s konvention om barnets rättigheter 

 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan för sin verksamhet 

och biblioteken ska i det allmänna biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska 

också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för 

alla. Biblioteksplanen anknyter till interna styrdokument: 

 Kulturpolitiska programmet  

 Lätt och rätt för alla  

 Riktlinjer för fjärrlån  

 Medieurvalsprinciper 

 Riktlinjer för bemötande 
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Haninge kommun – vision och värdegrund 

 

Haninge ska vara en attraktiv och inkluderande kommun som drivs av viljan att alltid bli 

bättre. Här ska personer med olika bakgrund och ambitioner ges möjlighet att utvecklas och 

förverkliga sina drömmar. Barn och unga i Haninge ska ha framtidstro och förberedas för 

framgångsrika liv. Haninge kommuns värdegrund präglas av långsiktigt hållbar utveckling 

med fokus på människa och samhälle.  

Vid årsskiftet 2015/2016 hade Haninges kommun 83 866 invånare. År 2024 väntas enligt 

befolkningsprognosen invånarantalet ha växt till drygt 90 000. Alla åldrar förväntas öka 

under perioden och främst antal tonåringar och personer i åldern 75-85 år. Ett aktivt arbete 

med stadsutveckling pågår i Haninge där tre stora utvecklingsprojekt är aktuella: 

Haningeterassen i Handen, den nya stadsdelen Vega och den nya företagsparken Albyberg. 

Antalet grundskolebarn väntas öka från 9 200 till 10 800 under de kommande tio åren. En 

ökad befolkning och byggande av nya bostadsområden leder till volymökning av alla 

verksamheter, ett ökat besöksunderlag för biblioteken och utökade behov av biblioteksrum.  

 

Biblioteken i Haninge  

Biblioteken i Haninge består 2017 av fyra bibliotek - i Brandbergen, Handen, Jordbro och 

Västerhaninge, en bokbuss och ett mindre bibliotek på Ornö.  

Biblioteken i Haninge:  

 är öppna, närvarande och inkluderande med fokus på mångfald och tillgänglighet 

 följer invånaren genom livet 

 är platser där mötet mellan människor och mötet med information, lärande, 

kunskap, litteratur och läslust står i centrum 

 är en verksamhet som gör skillnad i invånarens vardag 

 

 

Bokbussen är en resurs för hela kommunen men har sin ”hemmastation” på biblioteket i 

Handen. Bokbussen kompletterar övriga bibliotek och besöker platser utan fast bibliotek och 

verksamheten riktar sig i första hand till yngre barn samt till äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Alla bibliotek har sin egen karaktär beroende på vilket område de 

befinner sig i, vilka målgrupper de ska rikta sig till och vilka besökare som kommer till  
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biblioteket. De olika biblioteken kompletterar varandra och erbjuder invånaren en bredd i 

kompetens, ansvarsområden och media.  

Biblioteket i Brandbergen är ett integrerat folk- och skolbibliotek och har därför dagligt 

öppethållande för Brandbergsskolan.  

Biblioteken – samhällets vardagsrum 

Biblioteket är ett offentligt rum som är öppet på lika villkor för alla, oavsett den enskildes 

ekonomi, etnicitet, ålder, religiösa eller politiska övertygelser. I dagens samhälle har 

biblioteken en särskild funktion som kulturell mötesplats och demokratisk arena. Biblioteket 

förmedlar litteratur, främjar läsning och är ett stöd för olika former av bildning och 

utbildning genom att vara en arena för människors fria kunskapssökande. Biblioteket svarar 

för informationsförmedling till individer och grupper i olika delar av samhället och är en 

kulturinstitution som arbetar med till exempel utställningar och programverksamhet. Med 

rötter i folkbildningen är folkbiblioteket en viktig aktör för skolans arbete och 

informationsförsörjningen till olika delar av samhället. 

Litteraturförmedling och läsfrämjande står i fokus på biblioteken genom den kunskap som 

personalen innehar och förmedlar och genom att tillhandahålla mediet. Biblioteken fungerar 

ofta även som informationscentral och medborgarkontor och är stöd för olika former av 

utbildning.  

Bibliotekens betydelse för integration och delaktighet och för nyanlända att etablera sig i 

samhället är central. Biblioteket tillhandahåller media på olika språk och är en viktig 

mötesplats t.ex. på språkcaféer som finns på flera bibliotek i Haninge.  

Biblioteksverksamheten i Haninge är en helhet där de samlade resurserna kan tillgodose 

invånarens biblioteksbehov och ska vara till för alla samtidigt som varje individs behov ska 

kunna tillgodoses så långt som möjligt. Bibliotekens verksamhet ska vara i balans mellan 

efterfrågan och de riktlinjer som finns.  

 

Lärandet  i centrum 
 

Biblioteken i Haninge är en central plats där det livslånga lärandet står i centrum – här finns 

plats för studier och möjlighet att inhämta information genom olika media, tidningar och 

tidskrifter. På biblioteken finns tillgång till dator, skrivare, kopiator och scanner. Bibliotekens 

digitala tjänster finns tillgängliga dygnet runt, där kan invånarna t ex söka och beställa 

böcker, låna e-böcker och boka dator.  
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Förutom olika media erbjuds också annan verksamhet och många andra tjänster, både inom 

och utanför ordinarie öppettider för allmänheten, såsom: 

 Läx- och språkhjälp i samarbete med externa aktörer och föreningslivet.  

 Sago- och sångstunder  

 Teaterföreställningar  

 Bio för de minsta  

 Lov- och helgaktiviteter för barn och unga 

 Litterära evenemang 

 Klassbesök  

 Läsecirklar 

 Bokprat  

 Advokatsamfundets jourverksamhet 

 Särskild verksamhet riktad till äldre och till personer med funktionsnedsättning 

 

En samtida, föränderlig omvärld gör att synen på bibliotekets verksamhet vidgas och 

förändras och därigenom uppstår behov av metodutveckling för att mäta 

besökares/deltagares upplevelser på nya sätt. Den litteraturförmedlande verksamheten är 

kvalitativ och kan inte enbart mätas i antal utlån eller besök. Nyckeltal är ett sätt att dels 

jämföra verksamheter med andra kommuner och dels att följa utveckling över tid där 

konkreta mål sätts upp för verksamheten. 

Bokbussen kompletterar biblioteken och prioriterar platser utan fast bibliotek. Bokbussen 

besöker ett trettiotal förskolor och familjedaghem, ett antal dagliga verksamheter och 

gruppboenden och äldreboenden och träffpunkter för äldre. Utöver detta finns även 

allmänna hållplatser även om bokbussens fokus är förskolor i kommunens ytterområden, 

vuxna personer med funktionsnedsättning inom Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, (LSS)-verksamheten och äldre. 

 

Media 
 

Enligt bibliotekslagen ska folkbibliotekens utbud av medier och tjänster präglas av allsidighet 

och kvalitet. Biblioteken ska ha ett aktuellt, brett och kvalitativt utbud av böcker. Vid inköp 

tas hänsyn till Haninge biblioteks principer för medieurval. Förutom media på svenska 

erbjuds tillgång till ett aktuellt och relevant utbud av litteratur på minoritetsspråken och på 

de språk som finns representerade i kommunen. För att tillgodose besökarens önskemål 

finns möjlighet till samverkan med andra svenska bibliotek t ex genom fjärrlån av media. E-

böcker är en viktig del av bibliotekens mediautbud och är ett komplement till tryckt media 
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som möjliggör att fler kan läsa på sina villkor oavsett förutsättningar. Medieområdet 

utvecklas snabbt och den digitala utvecklingen påverkar bibliotekens verksamhet och ställer 

krav på bibliotekens förmåga att utveckla nya tjänster och tillgängliggöra innehåll. 

 

Det livslånga lärandet och bibliotekens läsfrämjande arbete 
 

Det livslånga lärandet är ett mål i Haninge kommuns kulturpolitiska program, som även 

omfattar biblioteken. Bibliotekens läsfrämjande uppdrag är centralt i verksamheten. Ett väl 

utvecklat språk och breda referensramar är förutsättningar för att människor ska kunna 

delta i demokratiska processer och det offentliga samtalet. 

Läsning stärker språkförståelse och fantasi, utgör grund för mycket av annan inlärning och 

för det livslånga lärandet. För att uppmuntra till läsning är det betydelsefullt att barn och 

unga tidigt får möta litteratur. Alla nyfödda och alla fyraåringar i Haninge får en gåvobok av 

biblioteket i samverkan med BVC.  En omfattande verksamhet för målgruppen barn och unga 

bedrivs t ex med sagostunder, teaterföreställningar och bokprat. Alla elever i förskoleklass 

eller årskurs 1 erbjuds en introduktion på biblioteket. I vissa årskurser erbjuds också 

bokpresentationer för att ytterligare stimulera läslusten.  

Samverkan med föreningar, fritidsgårdar och skola är särskilt viktigt i arbetet med att nå 

ungdomar och unga vuxna. Delaktighet och angelägenhet är viktiga ledord i läsfrämjande 

arbete. Biblioteken ska ha särskilt fokus på unga vuxna med funktionsnedsättning som kan 

behöva stöd och hjälp för att ta steget från skolan vidare till ett läsande vuxenliv. Ytterligare 

stöd för läsning kan också behövas vidare i livet för denna målgrupp. 

Biblioteken i Haninge erbjuder målgruppen äldre anpassade medier, tekniska hjälpmedel och 

tillgång till ny teknik för att öka den digitala tillgängligheten. ”Boken kommer”-service ges till 

personer som av ålders- eller hälsoskäl inte själva har möjlighet att besöka biblioteken i 

kommunen. På biblioteket i Handen finns det en särskild talboksinformation som ger service 

till medborgare i hela kommunen. För äldreboenden och träffpunkter finns möjlighet att få 

depositioner av böcker, andra medier, lån av minneslådor med olika teman och besök av 

bokbussen. I samarbete med äldreomsorgen och andra aktörer anordnas aktiviteter riktade 

till äldre personer.  
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Skolbibliotek 

 

Grund- och förskole samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för att samtliga 

elever ska ha tillgång till skolbibliotek i enlighet med skollagen (2010:800). Folkbiblioteken 

ska vara ett komplement till skolbiblioteken. Samverkan och organiserat samarbete mellan 

folkbibliotek och skola syftar till att stödja den enskilda elevens kunskapsprocess och 

läsutveckling där folkbiblioteken är en kompletterande resurs till skolan.  

Gränsdragningen mellan skol- och folkbibliotek är särskilt tydlig i vissa fall, såsom vid 

nedladdning av talböcker till elever eller skolklassers behov av klassuppsättningar eller större 

mängd böcker.  

I Haninge erbjuder folkbiblioteken alla elever i förskoleklass eller årskurs 1 en introduktion 

på biblioteket och alla elever erbjuds bibliotekskort. I vissa årskurser (för närvarande årskurs 

3 och 6) erbjuds också bokpresentationer för att ytterligare stimulera läslusten. Övriga 

årskurser har möjlighet att regelbundet komma på besök för att låna och lämna böcker. 

 

Prioriterade målgrupper – bibliotek för alla 

Bibliotekslagen betonar att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och lyfter fram 

prioriterade målgrupper; personer med funktionsnedsättning, personer med annat 

modersmål än svenska och de invånare som brukar de nationella minoritetsspråken; finska, 

samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.  

Mångspråk och nationella minoritetsspråk 

Biblioteken ska erbjuda litteratur och media på de nationella minoritetsspråken och andra 

efterfrågade språk samt i verksamheten ta hänsyn till de invånare som har ett annat 

modersmål än svenska. I Haninge biblioteks medieurvalsprinciper står:  

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt flerspråkigheten i kommunen. Biblioteket ska tillhandahålla 

litteratur på andra språk än svenska, på lättläst svenska och vid behov erbjuda litteratur på de 

nationella minoritetsspråken. Haninge är förvaltningsområde för det finska språket, vilket ska 

avspeglas i medieurvalet. 

Mångspråk och kulturell mångfald är en stor tillgång och utmaning och ska återspeglas på 

folkbiblioteken. För att nå de prioriterade grupperna ska folkbiblioteken samverka med 
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andra kommunala verksamheter, organisationer, föreningslivet, folkbildning och andra 

aktörer. 

Biblioteken utgör en viktig del av möjligheten till integration, då många nyanlända vänder sig 

till biblioteket för att få hjälp och samhällsinformation.  

Tillgänglighet för alla besökare 

I Haninge arbetar alla kommunala verksamheter utifrån styrdokumentet ”Lätt och rätt för 

alla”, som fastställer hur kommunen ska arbeta utifrån FN-konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Utöver detta ska varje bibliotek ha en 

tillgänglighetsplan.  

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade efter användarnas behov och 

förutsättningar. Alla bibliotek i Haninge strävar efter att göra lokaler och information 

tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Samtliga bibliotek erbjuder medier och 

tekniska hjälpmedel anpassade för målgruppen. Ny teknik används för att öka den digitala 

tillgängligheten i biblioteksverksamheten.  

Dagliga verksamheter och gruppboenden erbjuds besök av bokbussen och kan också beställa 

temalådor. Den uppsökande biblioteksverksamheten är beroende av god samverkan med 

Socialförvaltningen för att kunna nå målgruppen och därmed gemensamt uppfylla Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  Biblioteken anordnar och deltar också i 

olika aktiviteter anpassade för målgruppen och samverkar med andra förvaltningar, 

folkbildning och föreningsliv i arbetet med att nå personer med funktionsnedsättning.  

 

Barn- och ungas läsning och språkutveckling 

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja 

språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån 

deras behov och förutsättningar. Biblioteken i Haninge arbetar kontinuerligt med samsyn 

kring litteratur och aktiviteter för barn och ungdomar i egna, gemensamma och regionala 

nätverk. Samverkan mellan bibliotek, skola, andra verksamheter i kommunen och 

föreningsliv möjliggör att biblioteken når fler barn och ungdomar i hela Haninge.  

På biblioteken ska barn och unga: 

 mötas av respekt 

 mötas av personal som tar hänsyn till att det finns många olika 

familjekonstellationer, språk, kulturer, religion 

 mötas av ett rikt, varierat och aktuellt utbud av olika medier   
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 erbjudas att använda bibliotekets resurser   

 mötas av ett bibliotek som är en del av samhällets nätverk när det gäller 

språkutveckling, kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande  

 mötas av ett bibliotek som lägger grunden till det livslånga lärandet tillsammans med 

skola, förskola, föräldrar och andra aktörer  

 stimuleras till nyfikenhet och läslust, muntligt berättande och eget skrivande  

 

I övrigt ska biblioteken vara en fristad och mötesplats för barn och unga och bidra till att 

stärka deras utveckling till aktiva, demokratiska samhällsmedborgare. Biblioteken ska aktivt 

söka upp barn och ungdomar i olika miljöer och arbeta för att användandet av biblioteket 

inte ska begränsas av ekonomiska hinder. 

 

Hur når biblioteken ut?  

 

Biblioteken i Haninge har ett mångfacetterat utbud och en ambition att ge besökare god 

service. Angelägenheten med verksamheten för invånarna är viktig att kontinuerligt utveckla 

och kommunicera. Genom attraktiva och tillgängliga biblioteksmiljöer ska fler invånare 

uppleva dessa som inspirerande platser att söka sig till. Folkbiblioteken ska vara en viktig del 

av kulturlivet och en mötesplats för olika målgrupper med fokus på allmänhetens behov.  

Bibliotekens verksamhet ska fortsätta att utvecklas både gällande arbetssätt och genom att 

hitta nya vägar till att erbjuda litteratur och annan service för Haninges invånare. I en 

demokrati är det angeläget att nå människor ur alla tvärskikt i civilsamhället. Utvärdering 

och metoder för marknadsföring och kommunikation ska återkommande analyseras och 

utvecklas. Biblioteken ska ges möjlighet att arbeta aktivt med uppföljning och utvärdering 

för bästa nyttjande av resurser och utvecklingsmöjligheter. 

 

Samverkan  

Biblioteken i kommunen ska komplettera varandras insatser för att gemensamt kunna 

erbjuda alla invånare olika bibliotekstjänster av hög kvalitet genom hela livet. En väl 

fungerande samverkan mellan olika typer av bibliotek förutsätter en samsyn om bibliotekens 

olika roller och uppdrag. 

Samverkan är centralt i bibliotekens arbete, både internt mellan biblioteken i kommunen 

men också med andra bibliotek i regionen och landet. Detta rör oftast det dagliga arbetet 

såsom rutiner, koordination av vissa tjänster, erfarenhetsutbyte, kompetens- och 
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biblioteksutveckling. Utöver denna samverkan finns också ett väl utbyggt samarbete med 

andra aktörer, inom kultur– och fritidsförvaltningen, inom övriga förvaltningar och med 

utomstående och kommersiella aktörer. Dessa är bland andra: 

 Skolor  

 Förskolor  

 Fritidsgårdar  

 Kulturverksamheten  

 Barnavårdscentraler  

 Vuxenutbildningar  

 Föreningar (t ex Röda Korset) 

 Studieförbund/Folkbildning 

 Näringsliv 

 Seniorverksamhet 

Kunskap och information 
 

Biblioteken i Haninge ska ha en gemensam plattform som möjliggör den allra bästa och mest 

likvärdiga servicen, oavsett vilket bibliotek invånaren besöker. En del av den plattformen är 

de riktlinjer för bemötande som finns för biblioteken i Haninge. Det är viktigt för att säkra 

mångfacetterade bibliotekstjänster av hög kvalitet att bibliotekens medarbetare träffas över 

Haninge kommuns områdesgränser för kunskapsutbyte och utveckling.  

Det som ingår i bibliotekspersonalens roll är bland annat att göra urval, organisera och 

systematisera information, identifiera och avgränsa frågeställningar och värdera källor. Med 

läsandet i centrum vägleder och stimulerar personalen besökaren genom god 

litteraturkännedom och litteraturförmedling där läslusten är i centrum.  

Biblioteken ska vara angelägna för alla och samtidigt för var och en vilket ställer krav på att 

biblioteken alltid ska vara en del av samtiden. Den snabba utvecklingen av 

informationssamhället och medielandskapet ger bibliotekens yrkesroller ett delvis förnyat 

innehåll och ställer nya krav på vidareutveckling av medarbetarnas kompetens och även krav 

på helt nya kompetenser. Samtidigt är det viktigt att verksamheter som under lång tid har 

varit hörnstenar i bibliotekspolitiken som till exempel den sociala biblioteksverksamheten, 

den uppsökande och den läsfrämjande verksamheten inte trängs undan.  
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Digital delaktighet  

 
Folkbiblioteken ska enligt Bibliotekslagen verka för att öka kunskapen om hur 

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i 

kulturlivet. Digital delaktighet och god läsförmåga är grundläggande för ett demokratiskt 

samhälle. En viktig uppgift för Haninges bibliotek är att bidra till att utveckla invånarnas 

språkliga och digitala kompetens och att arbeta med medie- och informationskunnighet 

(MIK). Informationssamhället och medialandskapet förändras snabbt och alltmer 

information, litteratur och andra kulturyttringar skapas, lagras och förmedlas i allt högre 

omfattning digitalt. En stor del av samhälls- och kulturdebatten förs via sociala medier och 

utbud av e-böcker, e- tidskrifter och annat e- material ökar. Vårt samhälle står idag inför ett 

antal utmaningar med koppling till demokrati och delaktighet. För många är internet den 

viktigaste informationskällan medan andra ännu står vid sidan av. Behovet av kritiskt 

granskande och aktiv källkritik har aldrig varit så stort som nu. Biblioteken behöver få 

möjlighet att utveckla och anpassa sin verksamhet för att kunna möta användarnas behov 

och förväntningar och bidra till att öka den digitala delaktigheten.  

I takt med att nya tjänster erbjuds på biblioteken ställs nya krav på en kontinuerlig 

kompetensutveckling för bibliotekspersonal kring teknik samt en välfungerande och modern 

IT-miljö.  
 

Nyckeltal och uppföljning 

I denna biblioteksplan har fyra nyckeltal identifierats som särskilt intressanta att följa 

utvecklingen för. Dessa har även fått målvärden vilket gör att de kan fungera som indikatorer 

som används för att följa upp arbetet med biblioteksplanen. Nyckeltal kan även användas för 

att jämföra verksamheter i olika kommuner med varandra eller för att följa den egna 

utvecklingen över tid.  edo isning a  nyckeltal ska kompletteras med information om 

faktorer som på erkat ut ecklingen a  talen. Verktyg för uppföljning som på olika sätt kan 

komma att komplettera användandet av nyckeltal kan vara t ex brukarundersökningar, 

fokusgrupper, invånarenkäter. 

 

Nyckeltal med målvärde: 

 Antal barnutlån per barn - ska öka från 9,1 till 10 

 Andel nyförvärv per invånare – ska öka från 0,12 till 0,2 (om budget tillåter) 

 Total utlåning (ej e-böcker) per invånare – ska öka från 4,0 till 6,0 

 Antal aktiva låntagare per invånare – ska öka från 22% till 30 % 
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Utvecklingsområden för biblioteken i Haninge 
 
 

 Nya sätt att nå ut till fler  

Bibliotekets utbud och tjänster ska vara väl kända bland invånare och inom 

kommunens verksamheter. Biblioteken ska vara tillgängliga och attraktiva miljöer 

som upplevs som inspirerande platser för människor att söka sig till.  

 

 Uppföljning och utvärdering 

Att aktivt arbeta med uppföljning och utvärdering för bättre nyttjande av resurser,  

t ex med arbete med nyckeltal, analys av statistik och brukarundersökningar.  

Att arbeta för samverkan mellan biblioteken och andra aktörer. 

 

 Prioriterade grupper 

Skapa förutsättningar för arbete för och med prioriterade grupper, både avseende 

medieutbud och i andra sammanhang. 

 

 Interkulturella möten 

Vidareutveckla och stärka arbetet med interkulturella möten och mångspråkighet. 

 

 Öka IT-kompetens 

Utveckla och bredda medarbetarnas digitala kompetens inom de områden där 

biblioteken tillhandahåller tjänster. 
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Förteckning över styrdokument 

 

Nationella styrdokument 

- Bibliotekslagen 2013:801   

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/ 

- Skollagen 2010:800, 2 kap. 36§ 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/ 

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS ), 9e§ 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-

1993387-om-stod-och-ser_sfs-1993-387/ 

  -      FN:s konvention om barnets rättigheter 

               https://unicef.se/barnkonventionen/ 

 -       FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

         http://www.mfd.se/funktionshinderspolitik/fn-konventionen/ 

 

Internationella dokument 

- Bibliotekens internationella manifest 

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/03/BIBLIOTEKENS-

INTERNATIONELLA-MANIFEST-WEBB.pdf 

 

Interna styrdokument 

- Kulturpolitiska programmet  

- Lätt och rätt för alla 

- Riktlinjer för fjärrlån  

- Medieurvalsprinciper 

- Riktlinjer för bemötande 

 

 

Förteckning övriga källor 

Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson, Biblioteken och de nationella minoriteterna, 
Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet och Svensk     

biblioteksförening, 2010 

Bibliotekerne er en god forretning, artikel ur Politiken, 20150119   

http://politiken.dk/kultur/boger/ECE2516652/bibliotekerne-er-en-god-forretning/ 

Biblioteksplan 2.0, Kungliga biblioteket 2013 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1993387-om-stod-och-ser_sfs-1993-387/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1993387-om-stod-och-ser_sfs-1993-387/
https://unicef.se/barnkonventionen/
http://www.mfd.se/funktionshinderspolitik/fn-konventionen/
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Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan, Svensk biblioteksförening 2005 

Fakta om bibliotek 2011, Svenska biblioteksförening 

Olle Findahl och Pamela Davidsson, Svenskarna och internet, Internetstiftelsen i Sverige, 

2015 

Nyckeltal 1.0, Kungliga biblioteket 2013 

Olika syn på saken, Svensk Biblioteksförening rapport 2011:2 

Svenskarna och internet 2016, IIS (Internetstiftelsen i Sverige) undersökning av svenskarnas 

internetvanor 

Ett urval svenska biblioteksplaner 

Skolverket 

 

 
 



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/592

§ 12 Förtydligande av Haninge kommuns borgen 
till Tornberget Fastighetsförvaltnings AB

Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20, § 243, om 
Mål och Budget 2018-2019 så fastställde kommunfullmäktige en 
borgensram på 2 900 mnkr till Tornberget. Beslutet i 
kommunfullmäktige var:
- En borgensram för Tornberget till totalt 2 900 mnkr medges.
Sedan dess har kreditinstitut, bland andra Kommuninvest, påpekat 
att de vill har en tydligare beslutstext i borgensbeslutet. 
Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram en ny 
beslutstext till borgensbeslut för Tornberget som är avstämd med 
kreditinstituten. Texten lyder enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå en 
borgensram om 2 900 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader för Tornberget Fastighetsförvaltnings AB:s 
låneförpliktelser.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen anser att i sak är inget förändrat. 
Den tidigare textens andemening har varit i princip som den nya 
texten och kommunens risk i borgensbeslutet är densamma som 
tidigare. För denna risk tar kommunen, sedan tidigare beslut, ut en 
borgensavgift på 0,5 procent per år för den utnyttjade delen av 
borgensramen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Haninge kommun ingår, såsom för egen skuld en borgensram 

om 2 900 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för 
Tornberget Fastighetsförvaltnings AB:s låneförpliktelser.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Haninge kommun ingår, såsom för egen skuld en borgensram 
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om 2 900 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för 
Tornberget Fastighetsförvaltnings AB:s låneförpliktelser.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2016/150

§ 13 Motion från Samuel Skånberg (V) om förbud 
mot vilda djur på cirkusar i Haninge kommun

Sammanfattning
Samuel Skånberg (V) har i en motion föreslagit att fullmäktige 
beslutar att ingen kommunal mark upplåts till cirkusar som i 
kommersiellt syfte utnyttjar vilda djur. Som skäl till förslaget anger 
motionären bland annat att transporten kan orsaka stress hos 
cirkusdjuren, att deras utevistelse blir begränsad till inhägnade 
områden samt att de konster som djuren förmås att göra ofta är 
onaturliga för dem och i vissa fall kan ge skador.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att andra kommuner 
tidigare har infört begränsningar av upplåtelsen av kommunal mark 
till cirkusar med vilda djur. I enlighet med vad som framgår av 
motionen har kommunfullmäktige i Hudiksvall infört en sådan 
begränsning. Detta fullmäktigebeslut har överklagats, men dom har 
ännu inte meddelats. Ett annat exempel är Tranås, där 
kommunfullmäktige 2004 beslutade att inte upplåta allmän mark 
till cirkusevenemang där levande djur ingick. Beslutet överklagades 
och det upphävdes av Länsrätten i Jönköpings län 2005-05-13, mål 
nr 1010-04.
Av länsrättens beslut framgår att en cirkusföreställning räknas som 
en allmän sammankomst enligt 2 kap 2 § ordningslagen (OL). 
Genom OL har en del maktbefogenheter överlämnats till 
kommunerna. En kommun kan exempelvis meddela lokala 
föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen 
på offentlig plats (3 kap 8 § OL). Vidare har kommunen en vetorätt 
som innebär att den i det enskilda fallet i yttrande till 
polismyndigheten kan neka tillstånd till att ta i anspråk en offentlig 
plats, alternativt förena tillståndsgivning med vissa villkor (3 kap 2 
§ och 15 § OL).
Länsrätten konstaterade att Tranås kommuns beslut inte tog sikte 
på något enskilt tillståndsärende, utan var ett beslut om lokal 
föreskrift och att frågan i målet därför var om kommunens beslut 
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stred mot 3 kap 8 § OL. Enligt 3 kap 12 § OL får föreskrifter enligt 
8 § inte gälla förhållanden som är reglerade i denna lag eller annan 
författning eller som enligt lagen eller annan författning kan 
regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga onödigt 
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet. Med hänvisning till bland annat förarbetena 
till 3 kap 12 § OL samt till tidigare rättspraxis fann länsrätten att 
kommunens beslut stred mot 3 kap 8 § OL och att beslutet därför 
skulle upphävas.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att någon ändring av nu 
aktuella paragrafer i ordningslagen inte har skett efter domstolens 
avgörande. Vidare har förvaltningen inte kunnat hitta ytterligare 
exempel i rättspraxis, varken som stödjer eller står i motsats till 
länsrättsavgörandet från 2005. Med anledning av detta bedömer 
förvaltningen att en begränsning av upplåtelsen av kommunal mark 
i enlighet med motionen vore olaglig och att motionen därför bör 
avslås.
Förvaltningen konstaterar slutligen att länsstyrelsen ansvarar för 
den direkta djurskyddskontrollen enligt djurskyddslagen. Särskilda 
bestämmelser om skötsel av cirkusdjur finns i 
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djurhållning vid cirkusar. 
Länsstyrelsen gör bland annat en årlig inspektion av djur, stallar 
och fordon m m på respektive cirkus.

Underlag för beslut
- Motion om förbud mot vilda djur på cirkus
- Länsrätten i Jönköpings dom i mål nr 1010-04

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
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LÄNSRÄTTEN I DOM Mål nr
 
JÖNKÖPINGS LÄN 2005-05-13 1010-04
 

Meddelad i Rotel 6 
Jönköping 

KLAGANDE 
Winfried Baier, 450626-8814	 TRANÅS KOMMUN 

Ks-Förvaltn lngenStenhuggaregatan 1 
Ank ZC/2J -5-- 0 - c573 34 TRANAs	 ·· :··· ?.. :-:.l.'1. 

160 1 V -'Dnr...••( / ~ ../..~..:-:i.. 
MOTPART 
Tranås kommun 
573 82 TRANAs 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktiges i Tranås kommun beslut den 26 april 2004 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991 :900) 

Genom det överklagade beslutet antog Kommunfullmäktige i Tranås kom

mun en motion angående cirkusevenemang där levande djur ingår. Härige

nom beslutades således att Tranås kommun inte skall ge tillstånd till att 

upplåta mark när cirkusar där levande djur ingår besöker kommunen. 

Winfried Baier överklagar beslutet och anför bl.a. följande . Han yrkar att 

länsrätten om beslutet ej stämmer överens med gällande lagstiftning upphä

va kommunfullmäktiges beslut av den 26 april 2004. Han anser att beslutet 

strider mot gällande lag. Fullmäktiges beslut att ej upplåta offentlig mark, 

exempel till cirkus där djur ingår, är inte en fråga som kommunfullmäktige 

ska få avgöra . Tillståndet om upplåtelse av offentlig mark ska handläg

gas/prövas av ansvarig nämnd/myndighet. Ett tillstånd ska ges för varje 

tillfålle av den nämnd/myndighet som tillhandahåller tillståndsärende. 

Dessutom ifrågasätter han rätten att kommunfullmäktige tar över tillstånds

handläggande nämnds/myndighets befogenhet att besluta i tillståndsärende 

vid upplåtelse av offentlig mark. Genom att kommunfullmäktige har tagit 

detta beslut utan rättslig grund och krav från andra tillståndsmyndigheter 

har kommunfullmäktige åsidosatt handläggningen och överskridit sina be-

Dok.Id 3491 

Postadress 
Box 2201 

Besöksadress 
Ö Storgatan 33 A 

Telefon 
036-15 6500 

Telefax 
036-156655 

Expeditionstid 
måndag - fredag 
rvrv 1"\'" ' '''' 1'\ 1"\ 
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fogenheter och därmed brutit mot gällande kommunallag. Dessutom är han 

mycket lcritisk till att kommunfullmäktige i Tranås prioriterar en grupp när

viU~fi ;'y'- ') • GigslolC' l och upplåter offentlig mark men nekar till andra näringsidkare 
' -.o-i-e/ 

inom samma verksamhet, när inga rättsliga hinder eller anmärkningar från 
, , . _.... . .r. . Lr ~ 

\ övrigfl.tthl$lndsmyndigheter föreligger. Kommunfullmäktiges beslut inne. .. . ... ... . ... , .
 

bär att även närings- och konkurrenslagar sätts ur kraft. 

Tranås kommun har anfört bl.a. följande. I Tranås kommun finns en delege

ringsordning vad gäller upplåtelse av kommunal mark. Kommunfullmäkti

ge har delegerat uppgifter till kommunstyrelsen som i sin tur delegerat den

na uppgift till kommunchefen. Detta framgår dels av Kommunstyrelsens 

reglemente § 6. Det är ju otvetydigt så att den delegerande parten allt id är 

ytterst ansvarig även för delegerade beslut samt att den delegerande parten 

alltid kan besluta i frågor som är delegerade. Det är alltid den delegerades 

ansvar att styra hur beslut skall fattas. Kommunfullmäktige har antagit en 

ordningsstadga som är vägledande för hur delegat skall avge yttrande. Detta 

beslut av Kommunfullmäktige skall ses som en vägledande, styrande in

riktning om hur kommunfullmäktige vill att kommunal mark skall använ

das. Tranås Kommun tillbakavisar härigenom de av klaganden gjorda in

vändningarna mot beslutet då frågan om hur kommunens mark används är 

en för kommunen angelägen fråga som ytterst kommunfullmäktige har att 

styra. Beslutsrätten kan, och har delegerats vidare men detta i sig utgör ing

et hinder för att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan. Beslutet i kom

munfullmäktige avser ej begränsningar i utövande av näringsverksarnhet. 

Det rör sig heller inte om lagstiftning utan om beslut. Kommunfullmäktige 

har ej heller i och med sitt beslut övertagit tillståndsgivande från annan 

myndighet. Beslutet innebär heller inte på något sätt ett förbud för medbor

garna att besöka cirkusevenemang. Beslutet i kommunfullmäktige avser 

direktiv hur kommunal mark skall användas. 
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Winfried Baier har efter överklagandetidens utgång tillagt bl.a. följande. På 

förslag av arbetsutskottet beslutade kommunstyrelsen den 13 april 2004 till 

kommunfullmäktige: Att avslå Anders Wilanders motion "att fårb juda cir

kusevenemang med levande djur på offentlig mark" med hänvisning till: 

Att tillstånd för att bedriva cirkusverksarnhet ges av bl.a länsstyrelsen som 

har tillsynen över djurhållningen. I detta ärende har dessutom inga anmärk

ningar eller synpunkter från några tillståndsmyndigheter t.ex . Polisen, 

Länsstyrelsen, Miljö och Hälsa, samt Djurskyddsmyndigheten inkommit till 

Tranås Kommun. Att förbjuda en mångårig tradition för cirkusar med le

vande djur att uppträda på offentlig mark i Tranås saknar därför sakliga och 

rättsliga grunder. Verksamheter ska endast kunna förbjudas om sakliga skäl 

och grunder föreligger eller andra anmärkningar har framkommit av berör

da tillståndsmyndigheter. Att förbjuda cirkusevenemang med levande djur 

av personliga skäl och ställningstagande är inte en uppgift för kommun

fullmäktige att lagstifta om. 

DOMSKÄL 

I 3 kap. 2 § ordningslagen (1993: 1617) anges bl.a . att polismyndigheten 

skall inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i an

språk en offentlig plats . Om kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte 

meddelas. Om kommunen för tillstyrkan uppställer villkor enligt 15 §, får 

tillstånd meddelas endast om det förenas med dessa villkor. 

Härutöver anges följande av intresse i 3 kap ordningslagen. 

8 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får 

meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som 

behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 
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12 § Föreskrifter enligt 8--11 §§ får inte angå förhållanden som är reglerade 

i denna lag eller annan författning eller som enligt lagen eller annan författ

ning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna rar inte lägga onödigt 

tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den en

skildes frihet. 

15 § När kommunen yttrar sig enligt 2 § rar den ange villkor som behö vs 

för att tillgodose de intressen som kommunen har att bevaka i fråga om 

skötseln av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och 

trafik. I fråga om ersättning för användningen aven offentlig plats gäller 

särskilda bestämmelser. 

Länsrätten gör följande bedömning. 

Av i målet ingivna handlingar framgår att det som kommunen åsyftat med 

det fattade beslutet är att kommunen fortsättningsvis skall utnyttja den 

kommunala vetorätten enligt ordningslagen och ej upplåta mark till cirkus

verksamhet där levande djur ingår. 

Iordningslagen har allmänna sammankomsters och offentliga tillställning

ars tillgänglighet till offentlig plats reglerats . Cirkusföreställning skall en

ligt lagen betraktas som en allmän sammankomst (2 kap . 2 §). Genom lag

stiftningen har också en del maktbefogenheter överlämnats till kommuner

na. Kommunen kan meddela lokala föreskrifter. Kommunerna har vidare 

som ovan framgått en vetorätt (3 kap. 2 §) vilken innebär att man i det en

skilda fallet i yttrande till polismyndigheten kan neka tillstånd. Vidare kan 

kommunen förena tillståndsgivningen med villkor. Även denna möjlighet 

tar sikte på det enskilda fallet och har i lag och förarbeten angetts vara be

gränsad. Kommunen anses ha rätt att ställa upp olika villkor för markan

vändningen under förutsättning att villkoren har ett direkt samband med 

nyttjandet. I förarbetena till ordningslagen anges bl.a . följande. I första 

meningen i 15 § har tagits in bestämmelser som ger kommunen rätt att i 
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tillståndsärendet förena sitt yttrande med villkor som inte direkt tar sikte på 

allmän ordning och säkerhet. Det är sålunda fråga om villkor som syftar till 

att tillgodose kommunens intressen som fastighetsägare eller som ansvarig 

för trafikregleringen och för den allmänna miljön (Prop. 1992/93 :21Os 

291) . Frågor om vetorätt och villkor överklagas enligt 10 kapitlet kommu

nallagen (3 kap. 26 § ordningslagen). 

I förevarande fall har kommunen emellertid fattat ett beslut som inte tar 

sikte på något enskilt tillståndsärende. Kommunen har genom beslutet på 

ett för framtiden bindande sätt bestämt begränsningar i tillgängligheten till 

offentlig plats. Beslutet som således har en normgivande karaktär skall sna

rare anses vara ett beslut om lokal föreskrift . Det är enligt länsrättens me

ning som en sådan föreskrift det fattade beslutet skall prövas och detta skall 

ske genom den ordning som gäller enligt bestämmelserna i 10 kapitlet 

kommunallagen (3 kap. 26 § ordningslagen). 

Frågan i målet är således om det av kommunen fattade beslutet kan anses 

strida mot 3 kap. 8 § ordningslagen. I 12 § samma kapitel anges att före

skrifter enligt 8 § inte får angå förhållanden som är reglerade i lagen eller 

annan författning eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras 

på något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänhe

ten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 

I förarbetena till 12 § anges b1.a. följande av intresse. Som en allmän be

gränsning av kommunernas befogenhet enligt forevarande paragraf bör gäl

la att de lokala föreskrifterna inte får angå något annat än ordningen på en 

offentlig plats (Prop. 1992/93: 210 s 287). 

I äldre praxis har en kommun b1.a. ansetts obehörig att meddela beslut om 

vitesförbud mot upplåtande av allmän mark under marknader till förev isan

de av djur m .m. (RÅ 1915 C l25jfrävenRÅ 1957:28). 
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Med hänsyn till det ovan nämnda samt till vad som i övrigt framkommit 

finner länsrätten att det av kommunen fattade beslutet genom vilken man 

bestämmer att kommunen ej skall upplåta allmän mark till cirkusevene

mang där levande djur ingår strider mot 3 kap. 8 § ordningslagen. Kom

munfullmäktiges beslut skall således upphävas. 

DOMSLUT 

Länsrätten upphäver kommunfullmäktiges i Tranås kommun beslut den 26 

april 2004. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 3l09/ld) 

I avgörandet har förutom länsrättsfiskalen Galit Saar Lundqvist deltagit de 

särskilda ledamöterna Evert Båfålt och Stefan Hirsmark. 
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Dnr KS 2016/247

§ 14 Motion från Pia Lublin (L) om airdome till 
Rudan

Sammanfattning
Pia Lublin (L) har i en motion föreslagit att fullmäktige beslutar att 
kontakter återupptas med representanter för Airdome 
Multisporthall för samarbete kring en airdome vid Rudanområdet. 
Motionären framför bland annat att om en extern aktör står för en 
sådan investering kan kommunen använda sina resurser till andra 
ändamål.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden. I beslut 
2016-10-26, § 93, framför nämnden att kultur- och 
fritidsförvaltningen i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen 
utreder på vilket sätt behovet av fler fullstora idrottshallar kan 
tillgodoses. För närvarande undersöker man om en ny detaljplan 
krävs för att bygga en idrottshall vid Rudanområdet och nästa steg 
är att göra en geoteknisk undersökning. Nämnden anser att 
resultatet av den pågående utredningen bör avvaktas innan man ser 
över om en airdome skulle vara en alternativ lösning.

Förvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av det pågående arbete som kultur- och 
fritidsnämnden redogjort för i sitt yttrande anser 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motion om airdome till Rudan
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-10-26, § 93, inklusive 
tillhörande tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
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Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Datum 2016-09-19
Dnr KOFN 2016/108

Utveckling och stöd
Klas Sandberg

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande remiss: Airdome till Rudan
Sammanfattning
Liberalerna har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att det saknas 
en idrottshall i centrala Haninge och att Rudans friluftsområde är ett utmärkt område 
för en sådan. Motionen ska besvaras senast 2016-10-31. I Motionen beskriver man 
att det är brist på tider i Haninges idrottshallar och att det även efter de tre nya 
hallarna som planeras att byggas i Västerhaninge, Vendelsö och Tungelsta saknas en 
hall i centrala Haninge. 

Kultur- och fritidsnämnden utreder för närvarande i samarbete med 
kommunstyrelseförvaltningen på vilket sätt behovet av fler fullstora idrottshallar kan 
tillgodoses. För närvarande undersöker man om en ny detaljplan behövs för att bygga 
en idrottshall vid Rudanområdet och nästa steg är att genomföra en geoteknisk 
undersökning. 

Underlag för beslut
- Remiss motion: Airdome till Rudan

Förslag till beslut
1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Maria Lindeberg
förvaltningschef Lotta Gusterman

Chef Utveckling och stöd

___________
Expedieras: Akt, Kommunstyrelseförvaltningen
För verkställande:
För kännedom: Klas Sandberg



2 (3)

Bakgrund

Liberalerna har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att det saknas 
en idrottshall i centrala Haninge och att Rudans friluftsområde är ett utmärkt område 
för en sådan.  I Motionen beskriver man att det är brist på tider i Haninges 
idrottshallar och att det även efter de tre nya hallarna som planeras att byggas i 
Västerhaninge, Vendelsö och Tungelsta saknas en hall i centrala Haninge. 

I Haninge kommuns Mål och budget 2016-2017 står att: 

” Kultur- och fritidsnämnden i har ett uppdrag att utreda på vilket sätt behovet av fler 
fullstora idrottshallar kan tillgodoses med början i områdena Tungelsta, 
Västerhaninge och Lyckeby. Till detta uppdrag läggs Rudanområdet där flera skolor 
bl a skulle kunna nyttja en ny hall under dagtid. På kvällarna skulle den locka till mer 
rörelse i området och öka tryggheten. Finansiering av idrottshallar kan lämpligen 
delas med externa aktörer eller skolor. Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att 
hitta externa aktörer för att finansiera idrottshallar genom sponsring eller genom 
partnerskap. Externa aktörer som vill bygga och driva egna lokaler för idrott är 
välkomna att etablera sig i Haninge. ”

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningens synpunkter

Enligt Mål och budget 2016 ska kultur- och fritidsnämnden utreda på vilket sätt 
behovet av fler fullstora idrottshallar kan tillgodoses, bland annat i Rudanområdet. 
Utredningen sker i dag i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen där arbetet i 
dag består av att kommunstyrelseförvaltningen undersöker om en ny detaljplan 
behövs för en ny idrottshall. Nästa steg är att genomföra en geoteknisk undersökning 
av området. Kultur- och fritidsförvaltingen anser det lämpligt att först avvakta den 
pågående utredningen innan man ser över om en Airdome skulle vara en alternativ 
lösning.

Utöver de tre planerade hallar som nämns i motionen (Västerhaninge, Vendelsö och 
Tungelsta) så planeras även en idrottshall vid Vikingaskolan speciellt avsedd för 
gymnastik, cheerleading och dans, men även skolgymnastik kommer att bedrivas där. 
Hallen beräknas vara klar hösten 2018.



3 (3)

Vi vill också nämna att i det pågående stadsplanearbetet vill vi förstärka områden för 
friluftsliv och rekreation, vilket Rudan är väl lämpat för.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/200

§ 15 Motion från Tobias Hammarberg (L) Från 
bidragstagare till bidragande

Sammanfattning
Tobias Hammarberg (L) har inkommit med en motion där han vill 
att Haninge kommun ska utreda möjligheten att införa en modell 
som gör det möjligt att kombinera försörjningsstöd med att driva 
eget företag. Motionären vill att den som uppbär försörjningsstöd 
ska kunna behålla delar av eller hela försörjningsstödet under en 
period när det egna företaget är under uppstart. Ärendet har 
remitterats till socialnämnden.

Förvaltningens synpunkter
Det framgår av socialnämndens svar att socialförvaltningen redan 
idag är involverad i ett arbete som förväntas leda till att pröva en 
modell som till viss del påminner om det som motionären önskar. 
Modellen innebär att utrikesfödda kvinnor som startar eget företag 
under en tid kan behålla sitt försörjningsstöd. Modellen har med 
stöd av Stiftelsen Ester prövats under flera år i Helsingborgs 
kommun och nu har stiftelsen vänt sig till Samordningsförbundet 
Östra Södertörn för att undersöka möjligheterna att pröva modellen 
även här.
Socialnämnden anser att det är viktigt att få pröva Stiftelsen Esters 
modell för stöd till nyföretagande i kombination med 
försörjningsstöd innan ytterligare modeller för liknande arbete 
prövas.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer det rimligt att den i 
remissvaret angivna modellen får prövas innan resurser avsätts för 
att utreda fler modeller. Om Stiftelsen Esters modell ger bra 
resultat får det förutsättas att socialnämnden på lämpligt sätt 
använder den för fler målgrupper. Mot denna bakgrund föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motionen



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Utdragsbestyrkande

- Remissvar från socialnämnden 2016-09-27, § 133, inkl 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse

Överläggningar i kommunstyrelsen
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Martina 
Mossberg (M) och Marie Litholm (KD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och bifallsyrkandet från Tobias 
Hammarberg (L), Martina Mossberg (M) och Marie Litholm (KD). 
Ordföranden ställer de två förlagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

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

Reservationer
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck - 
samtliga (M), 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





Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Socialnämnd Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2016-09-27

Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2016/129

§ 133 Svar på motion - Motion från Tobias 
Hammarberg (L) om möjligheten att bevilja 
försörjningsstöd under en period vid 
nystartade företag

Sammanfattning
Socialnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på en 
motion från Tobias Hammarberg (L) om att kommunfullmäktige 
bör ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en modell för att ge 
individer som uppbär försörjningsstöd möjlighet att behålla 
bidraget under en period i samband med nyetablering av företag. 
Förvaltningen är redan involverad i ett arbete som väntas leda till 
att pröva en modell för att stötta personer som önskar starta eget 
företag. Förvaltningen anser att det är viktigt att få pröva denna 
modell för stöd till nyföretagande innan eventuellt ytterligare 
modeller för liknande arbete tas fram.

Underlag för beslut
- Tjänsteskrivelse, Svar på motion – Motion från Tobias 
Hammarberg (L) om möjligheten att bevilja försörjningsstöd under 
en period vid nystartande av företag
- Motion – Från bidragstagare till bidragande, inkommen 2016-04-
15 från Tobias Hammarberg (L)

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till 

kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till 

kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet.

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till 

kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Socialnämnd Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2016-09-27

Utdragsbestyrkande

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning
För kännedom: Avdelningschef Vuxen



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Avdelning Datum Diarienummer
Utvecklingsteamet 2016-08-10 SN 2016/129
Handläggare
Anna Larsson, utredare

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

Svar på motion – Motion från Tobias Hammarberg (L) om 
möjligheten att bevilja försörjningsstöd under en period vid 
nystartande av företag 

Sammanfattning
Socialnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på en 
motion från Tobias Hammarberg (L) om att kommunfullmäktige 
bör ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en modell för att ge 
individer som uppbär försörjningsstöd möjlighet att behålla 
bidraget under en period i samband med nyetablering av företag. 
Förvaltningen är redan involverad i ett arbete som väntas leda till 
att pröva en modell för att stötta personer som önskar starta eget 
företag. Förvaltningen anser att det är viktigt att få pröva denna 
modell för stöd till nyföretagande innan eventuellt ytterligare 
modeller för liknande arbete tas fram. 

Underlag för beslut
- Tjänsteskrivelse, Svar på motion – Motion från Tobias 
Hammarberg (L) om möjligheten att bevilja försörjningsstöd under 
en period vid nystartande av företag
- Motion – Från bidragstagare till bidragande, inkommen 2016-04-
15 från Tobias Hammarberg (L)

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som 

sitt yttrande i ärendet.

Siw Lideståhl Ingrid 
Månsson
förvaltningschef avdelningschef



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (3)
Avdelning Datum Diarienummer
Utvecklingsteamet 2016-08-10 SN 2016/129
Handläggare
Anna Larsson,  utredare

Bakgrund

Tobias Hammarberg (L) har lämnat en motion med förslaget att 
kommunfullmäktige ska besluta om att ge socialnämnden i uppdrag 
att ta fram en modell för att ge den som uppbär försörjningsstöd 
möjlighet att kunna behålla hela eller delar av bidraget under en 
period i samband med nystartande av företag. Motionären hänvisar 
till en modell som används i Växjö kommun där individer som 
uppbär försörjningsstöd erbjuds stöd i form av mentorskap för att 
starta eget företag. I modellen ingår också möjligheten att behålla 
sitt försörjningsstöd under en sexmånadersperiod för att ge 
företaget möjlighet att växa. Motionären föreslår att en liknande 
modell ska tas fram i Haninge för att förbättra möjligheterna att 
starta, driva och utveckla företag. 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialförvaltningens utvecklingsteam i 
samråd med avdelning Vuxen. 
Förvaltningens synpunkter

En person som uppbär försörjningsstöd ska göra vad denne kan för 
att bidra till sin egen försörjning. För arbetssökande så innebär 
detta att stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka 
arbete. Om en individ väljer att starta eget företag så kan man inte 
sägas stå till arbetsmarknadens förfogande i den mening som avses 
ovan. Det kan också dröja innan företaget ger vinst och individen 
blir självförsörjande. Grundprincipen i flera kommuner, så även i 
Haninge, är därför att man inte bedöms vara berättigad till 
ekonomiskt bistånd om man väljer att starta eget företag. 
I Helsingborg har Stiftelsen Ester under flera års tid stöttat 
utrikesfödda kvinnor att starta eget företag. Stiftelsen har en 
överenskommelse med kommunen att de kvinnor som behöver, får 
behålla sitt försörjningsstöd under en period då företaget planeras, 
startas upp och utvecklas. Stiftelsen Ester har nu vänt sig till 
Samordningsförbundet Östra Södertörn för att undersöka 
möjligheterna att starta upp en liknande verksamhet i södra delarna 
av Stockholms län. Samordningsförbundet uppger att de ämnar 
bevilja Stiftelsen Ester medel för att genomföra en förstudie och 
förhoppningen är att Esters verksamhet ska kunna etableras även på 
Södertörn. Socialförvaltningen är mycket positiv till ett sådant 



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 3 (3)
Avdelning Datum Diarienummer
Utvecklingsteamet 2016-08-10 SN 2016/129
Handläggare
Anna Larsson,  utredare

etablerande och är involverad i det arbete som förväntas leda till att 
pröva Stiftelsen Esters modell för att stötta kvinnor till 
nyföretagande. 
Förvaltningen anser att det är viktigt att få pröva Esters modell för 
stöd till nyföretagande innan eventuellt ytterligare modeller för 
liknande arbete tas fram. 

Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunfullmäktige
För kännedom: Socialförvaltningens avdelningschef Vuxen



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kommunstyrelseförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Kansliavdelningen 2016-11-14 KS 2016/260
Handläggare
Jörn Karlsson, ekonomidirektör

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

Motion från Kennerth Valtersson (SD) om att öppna 
ett aktivitetshus för äldre och ungdomar på Muskö

Sammanfattning
Kennerth Valtersson (SD) har lämnat en motion angående att 
inrätta ett aktivitetshus för äldre och ungdomar på Muskö. 
Motionären skriver att det råder stor brist på lokaler för både äldre 
och ungdomars aktiviteter på Muskö och att då Muskö ligger långt 
bort ifrån kommunens centrala delar blir det svårt för både 
ungdomar och äldre att ta del av kommunens kultur- och 
fritidsverksamhet. 
Motionären föreslår kommunfullmäktige att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med äldrenämnden öppna 
ett aktivitetshus på Muskö som fungerar både som ungdomsgård 
för ungdomar och träffpunkt för pensionärer.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och 
äldrenämnden. 
Äldrenämnden ställer sig positiv till tanken att inrätta ett 
aktivitetshus på Muskö som kan bli en plats för möten över 
generationsgränserna. Emellertid bedömer äldrenämnden att det i 
dagsläget saknas lämpliga lokaler på Muskö för att inrätta ett 
aktivitetshus. Det skulle sannolikt behövas en nybyggnation.
Kultur- och fritidsnämnden anser att, då det redan idag finns ett 
gott samarbete mellan föreningarna på Muskö och Haninge 
kommun, går att utveckla verksamheten i befintliga lokaler till ett 
aktivitetshus. Vidare skriver nämnden att det för närvarande pågår 
ett arbete att kartlägga behov och möjligheter för kultur i 
skärgården.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att äldrenämnden och 
kultur- och fritidsnämnden delvis har olika uppfattningar om det 
går att bedriva ett aktivitetshus i de befintliga lokalerna eller om det 
behövs en nybyggnation.
I det korta perspektivet finns det ett beslut i äldrenämnden om att 
Muskö pensionärsförening erhåller bidrag för att bedriva 



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kommunstyrelseförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Kansliavdelningen 2016-11-14 KS 2016/260
Handläggare
Jörn Karlsson, ekonomidirektör

träffpunktsverksamhet det kommande året. Föreningen ansvarar för 
att förhyra lokaler detta ändamål. Kultur- och fritidsnämnder anser 
att kommunens samarbete med föreningarna på Muskö är bra.
I det längre perspektivet så arbetar kommunstyrelseförvaltningen 
redan på att utreda behov och möjligheter till en permanent 
samlingslokal på Muskö på uppdrag av äldreförvaltningen. Arbetet 
kommer att slutföras utan att kommunfullmäktige behöver fatta 
något särskilt beslut om detta. Om det långsiktigt behövs en ny 
byggnad för ändamålet skall detta beslutas i samband med att 
kommunfullmäktige fastställer Mål och budget, då det också 
behövs en finansiering för detta.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med denna bakgrund att 
motionen skall anses besvarad.

Underlag för beslut
Motionen
Äldrenämndens protokoll 2016-10-26 § 121
Kultur och fritidsnämndens protokoll 2016-10-26 § 94

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionens anses besvarad
__________

Bengt Svenander
Kommundirektör

Jörn Karlsson
Ekonomidirektör

Expedieras: Akt
För verkställighet: 
För kännedom: Äldrenämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
motionären







Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Äldrenämnden Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-26

Utdragsbestyrkande

Dnr ÄN 2016/250

§ 121 Motion från Sverigedemokraterna om att 
öppna ett aktivitetshus för äldre och 
ungdomar på Muskö

Sammanfattning
Kennerth Valtersson (SD) har lämnat en motion angående att 
inrätta ett aktivitetshus för äldre och ungdomar på Muskö. Kultur 
och fritidsnämnden och äldrenämnden föreslås i motionen få i 
uppdrag att inrätta detta aktivitetshus.

Förvaltningens synpunkter
Äldreförvaltningen ställer sig positiv till tanken att inrätta ett 
aktivitetshus på Muskö som kan bli en plats för möten över 
generationsgränserna. Emellertid bedömer äldreförvaltningen att 
det i dagsläget saknas lämpliga lokaler på Muskö för att inrätta ett 
aktivitetshus. Det skulle sannolikt behövas en nybyggnation, med 
flerårig prospekteringstid. Ett sådant projekt skulle vara 
kommunövergripande. Uppdraget behöver omformuleras och 
involvera flera parter inom kommunen samt Tornberget AB om det 
ska vara möjligt att genomföra.
Motionen tangerar flera ärenden som har behandlats i 
äldrenämnden.
En tillfällig lösning angående träffpunkt för äldre beslutades 2016-
05-25 i äldrenämnden. Enligt beslutet kommer Muskö 
pensionärsförening erhålla ett bidrag för att bedriva 
träffpunktsverksamhet under perioden september 2016-september 
2017. Föreningen ansvarar själv för att förhyra lokaler för detta 
ändamål.
Ett permanent aktivitetshus för flera målgrupper kräver dock 
betydligt mer omfattande lokallösningar.
Sedat Dogru (M) har i december 2015 lämnat en motion angående 
att skapa permanenta möteslokaler på Muskö. Äldrenämnden har 
valt att ställa sig bakom detta förslag. Tanken i detta förslag var att 
uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda denna fråga. 
Intentionen i Kennerth Valterssons motion förefaller stämma rätt 



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Äldrenämnden Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-26

Utdragsbestyrkande

väl med denna tidigare motion.

Underlag för beslut
- Motion från Kennerth Valtersson om att öppna ett aktivitetshus 
för äldre och ungdomar på Muskö.

Förslag till beslut
Yttrandet godkänns.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden
1. Yttrandet godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Överläggningar i äldrenämnden
Eva Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden Annett Haaf (S) finner att det finns två förslag till 
beslut, arbetsutskottets och Eva Karlssons (SD) förslag till beslut. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
äldrenämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Äldrenämndens beslut
1. Yttrandet godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservationer
Eva Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:







Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/261

§ 17 Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att 
införa en förberedelseskola på prov i 
kommunen

Sammanfattning
Christian Lindefjärd (SD) har i en motion föreslagit att fullmäktige 
ger grund- och förskolenämnden följande uppdrag:
- Att utreda förutsättningarna och möjligheterna att inrätta en 
förberedelseskola för nyanlända skolpliktiga barn och ungdomar.
- Att utreda kostnaden för att inrätta en förberedelseskola.
- Att utreda hur uppföljning och utvärdering skulle kunna 
genomföras.
- Att utreda kostnaden för uppföljning och utvärdering.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden. I beslut 
2016-10-05, § 119, konstaterar nämnden att en separat skola för 
nyanlända barn inte vore förenligt med det fria skolvalet enligt 9 
kap 15 § skollagen. Kommunen har ett väl fungerade mottagande 
av nyanlända elever genom Centrum för mottagande av nyanlända 
(CMN). Genom CMN genomförs kartläggning av nyanlända 
elevers skolbakgrund och kunskapsnivå. Elever som saknar 
tillräckliga kunskaper för att kunna gå i en ordinarie skolklass får 
helt eller delvis sin undervisning i en förberedelseklass till dess att 
eleven kan tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i grund- och 
förskolenämndens bedömning att det skulle strida mot det fria 
skolvalet att placera nyanlända i en separat skola. Med anledning 
av detta behöver de utredningar som föreslås i motionen inte 
genomföras. Förvaltningen föreslår att motionen avslås.

Underlag för beslut
- Motion om att införa en förberedelseskola på prov



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Utdragsbestyrkande

- Grund- och förskolenämndens beslut 2016-10-05, § 119, 
inklusive tillhörande tjänsteskrivelse

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.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt











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

Sammanträdesdatum
2016-10-05

Utdragsbestyrkande

Dnr GFN 2016/144

§ 119 Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att 
införa en förberedelseskola på prov i 
kommunen

Sammanfattning
Christian Lindefjärd, Sverigedemokraterna i Haninge, föreslår i sin 
motion att på prov införa en förberedelseskola i kommunen.
Av motionen framgår:
”Tanken är att alla elever som är nyanlända och omfattas av 
skolplikten, ska gå i en förberedelseskola. Skolan ska vara helt 
avskild från den ’vanliga’ skolan. Den nyanlända eleven kommer 
att få gå där till dess att han eller hon har sådan kunskap i svenska 
språket- och övriga ämnen- att eleven kan sättas i en vanlig klass 
med elever i samma ålder.”
”….förberedelseskola införs som ett ’pilotprojekt’ i kommunen.
.. analysen mycket viktig.”
En jämförande studie föreslås mellan elevers utveckling i 
förberedelseskola och undervisning i förberedelseklass med 
utslussning till vanlig klass.
Motionären föreslår kommunfullmäktige ger grund- och 
förskolenämnden i uppdrag att
utreda förutsättningarna och möjligheterna att inrätta en 
förberedelseskola enligt förslag ovan i Haninge kommun
utreda kostnaden för att inrätta en förberedelseskola enligt förslag 
ovan i Haninge kommun
utreda hur uppföljning och utvärdering organiserad som i texten 
ovan, skulle kunna genomföras
utreda kostnaden för uppföljning och utvärdering organiserad som i 
texten ovan.

Förvaltningens synpunkter
I Sverige råder ett fritt skolval, vilket innebär att elever och 



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

Sammanträdesdatum
2016-10-05

Utdragsbestyrkande

vårdnadshavare har möjlighet att fritt välja vilken skola man ska gå 
i. Denna rätt formuleras i 9 kap. 15 § skollagen (2010:800) på 
följande sätt avseende placering vid en skolenhet för förskoleklass.
”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där 
elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade 
placeringen skulle medföra att en annan elevs
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet 
åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan 
skolenhet.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål 
endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen.”
Motsvarande bestämmelser finns för de obligatoriska skolformerna. 
Det fria skolvalet gäller även nyanlända elever. En kommunal 
skolenhet ska vara öppen för alla vilket innebär att enheten i mån 
av plats ska ta emot alla som söker dit. Öppenhetskravet för en 
kommunal grundskola kan inte begränsas på så sätt att endast en 
viss grupp av elever så som till exempel nyanlända får tas emot.
Förslaget i motionen skulle också sätta det fria skolvalet ur spel 
likväl som likvärdigheten mellan kommunens skolor. Förslaget i 
motionen innebär en exkludering av nyanlända elever som inte är 
förenlig med det inkluderande synsätt som råder i Haninge 
kommun.

Underlag för beslut
- Tjänsteutlåtande 2016-08-22
- Motion från Sverigedemokraterna Dnr KS 2016/261
- Skollagen (2010:800), Aktuella bestämmelser
- IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering,2014
- Skolverkets allmänna råd, Utbildning för nyanlända
- Skolförordningen
- Läroplaner



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

Sammanträdesdatum
2016-10-05

Utdragsbestyrkande

- Skolverkets webbsida: Nyanlända elevers skolgång, Likvärdig 
utbildning i grundskolan

Förslag till beslut
1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens yttrande 

som sitt eget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden
Enligt förvaltningens förslag.

Grund- och förskolenämndens beslut
1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens yttrande 

som sitt eget till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyresleförvaltningen



2016-12-15  GFN 2016/144 KS 2016/261

Haninge kommun / Utbildningsförvaltningen    Postadress:  136 81 Haninge    Besöksadress: Rudsjöterrassen 2 
Telefon:     Telefax:    E-post: kersti.hansell@haninge.se

Motion från Sverigedemokraterna om Införa en 
förberedelseskola på prov i kommunen
Sammanfattning
Christian Lindefjärd, Sverigedemokraterna i Haninge, föreslår i sin motion att på 
prov införa en förberedelseskola i kommunen.

Av motionen framgår:
 ”Tanken är att alla elever som är nyanlända och omfattas av skolplikten, ska gå i en 
förberedelseskola. Skolan ska vara helt avskild från den ”vanliga” skolan. Den 
nyanlända eleven kommer att få gå där till dess att han eller hon har sådan kunskap i 
svenska språket- och övriga ämnen- att eleven kan sättas i en vanlig klass med elever 
i samma ålder.” 
”….förberedelseskola införs som ett ”pilotprojekt” i kommunen. 
.. analysen mycket viktig.” 

En jämförande studie föreslås mellan elevers utveckling i förberedelseskola och 
undervisning i förberedelseklass med utslussning till vanlig klass.  

Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger grund- och förskolenämnden i 
uppdrag att

- utreda förutsättningarna och möjligheterna att inrätta en förberedelseskola 
enligt förslag ovan i Haninge kommun 

- utreda kostnaden för att inrätta en förberedelseskola enligt förslag ovan i 
Haninge kommun

- utreda hur uppföljning och utvärdering organiserad som i texten ovan, skulle 
kunna genomföras

- utreda kostnaden för uppföljning och utvärdering organiserad som i texten 
ovan.

Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
I Sverige råder ett fritt skolval, vilket innebär att elever och vårdnadshavare har 
möjlighet att fritt välja vilken skola man ska gå i. Denna rätt formuleras i 9 kap. 15 § 
skollagen (2010:800) på följande sätt avseende placering vid en skolenhet för 
förskoleklass. 

”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens 
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle 
medföra att en annan elevs
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.
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Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den 
önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen.” 
Motsvarande bestämmelser finns för de obligatoriska skolformerna. Det fria 
skolvalet gäller även nyanlända elever. En kommunal skolenhet ska vara öppen för 
alla vilket innebär att enheten i mån av plats ska ta emot alla som söker dit. 
Öppenhetskravet för en kommunal grundskola kan inte begränsas på så sätt att endast 
en viss grupp av elever så som till exempel nyanlända får tas emot. 

Nyckeln till att komma in i det svenska samhället är det svenska språket. Två viktiga 
faktorer för att göra en snabb språkinlärning är motivation, vilja och lust och leva i 
en miljö som ”tvingar eleven” att lära sig språket snabbt. Enligt Gisela Håkansson, 
professor i allmän språkvetenskap, är det inte vetenskapligt belagt varför somliga lär 
sig fortare än andra. 

Motivet till att nyanlända elever så snart som möjligt ska placeras i en svenskspråkig 
miljö är just att eleven ska få förutsättningar att lära sig det nya språket. Eleven 
behöver ett vardagssammanhang för att använda och utveckla sitt nya språk så att det 
svenska språket inte blir en isolerad företeelse. 

Kan skolan möta flera sorters elever och jobba språkutvecklande så har skolan en 
kvalitet, som är viktig i kommunen. Det är alltså en kvalitetsfråga att alla skolor i 
kommunen berörs av nyanlända elever. Skolor som kan undervisa nyanlända elever 
har en högre kvalitet.

Det krävs ett medvetet arbete under lång tid för att en nyanländ elev ska kunna 
erövra de språkliga kunskaper som fordras i skolans olika ämnen. Det tar vanligen 
mellan sex och åtta år för flerspråkiga elever att utveckla skolspråket så att de kan 
använda det för olika syften och mottagare.

Motivation är inte allt. Människor är olika mottagliga för nya språk.

Haninge kommun har ett väl fungerade mottagande av nyanlända elever genom 
Centrum för mottagande av nyanlända (CMN). CMN hjälper till att organisera och 
underlätta nyanlända elevers skolstart. 

CMN samordnar skolornas mottagande av nyanlända barn och elever. 
Skolsköterskan ansvarar för hälsoundersökning och pedagoger gör en kartläggning 
av elevens skolbakgrund och kunskapsnivå. 

Eleverna har fått en kartläggning i numeracitet och litteracitet (Steg 2) och inom 
dessa områden så har CMN enligt skolverkets kartläggningsmaterial gjort en 
bedömning huruvida kunskaperna är åldersadekvata eller ej. CMN stöttar också 
skolorna i de ämnesspecifika kartläggningarna som kan göras. Dessa finns numer 
tillgängliga på https://bp.skolverket.se/web/step_3/start. Än så länge finns endast de 
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naturorienterande ämnena tillgängliga men kommer fyllas på efterhand och innefatta 
samtliga ämnen i grundskolan. När en skola tar emot en nyanländ elev behöver 
skolan ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. 

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper 
steg 1 och 2, som är obligatoriska för skolor används således och kartläggningen 
utgör alltså en del av underlaget för skolplacering. Hos CMN får elev, 
vårdnadshavare eller godman också information om det svenska skolsystemet. Tolk 
medverkar vid samtliga möten och samtal.

Kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper har en viktig roll i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Genom att följa upp arbetet över tid kan man se vilken undervisning 
som har varit framgångsrik. ”Bedömningen av elevens kunskaper ska göras senast 
inom två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet.”( Skollagen 
3 kap 12 d§ Bedömning av elevers kunskaper)

De resultat som framkommer vid kartläggningen, som genomförts på CMN, följer 
med till den skola eleven tillhör och skolan använder resultatet i planeringen av 
undervisningen för den nyanlända eleven. Denna rutin säkerställer att eleven få 
förutsättningar att fortsätta sin utveckling där eleven befinner sig kunskapsmässigt.  

Det är viktigt att se till helheten. Det gör man genom att utnyttja modersmålet eller 
engelskan och sätta igång med någon form av ämnesundervisning direkt via 
modersmål eller engelska samtidigt som man sätter igång med utvecklingen av 
svenska som andra språk. Den nyanlända eleven kan givetvis också ha ett annat 
starkt språk förutom modersmålet, som t ex kan ha varit elevens tidigare skolspråk. 

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. 

Skolverkets allmänna råd, Utbildning för nyanlända, grundar sig på bestämmelser i 
skollagen (SFS 2010:800), skolförordningen (SFS 2011:185) och 
gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) samt läroplanerna. Råden bör följas, om 
verksamheten inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna 
uppfylls.

I motionen framförs att det skulle föreligga problem med att den nyanlände eleven 
placeras i förberedelseklass. Förberedelseklass är ingen särskild skolform med egen 
läroplan utan en klass/gruppering som eleven delvis ska undervisas i om han eller 
hon saknar tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie 
undervisningen.
(Skollagen 3 kap. 12f § Förberedelseklass)

”En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart 
eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska för att på heltid kunna delta i 
undervisningen i det ämnet i den undervisningsgrupp som eleven normalt hör till.
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En elev får inte ges undervisning i förberedelseklass längre tid än två år.”  
(Skollagen 3 kap. 12f § Förberedelseklass)

Utbildningsförvaltningen känner inte igen beskrivningen i motionen att elever på 
grund av brist på lärare skulle ha tvingats börja i ”vanlig klass” trots att eleven inte 
bedömts kompetent för detta.

Utbildningsförvaltningen kan inte se det förenligt med lagstiftarens intentioner att 
samla samtliga nyanlända elever i en sk förberedelseskola. Detta skulle innebära en 
segregering av elever utöver den som förorsakas av fritt skolval och ökad 
bostadssegregation.
Skolverket bedömer att om inga åtgärder görs för att dämpa eller kompensera för den 
ökade skolsegregationen riskerar svagare elevgrupper, exempelvis nyanlända elever, 
att drabbas negativt, både vad gäller skolresultat och framtidsutsikter. Det har en 
betydelse vilka kamrater man möter i klassrummet. Ett exempel är förutsättningarna 
att lära sig svenska om man inte får möta elever med svenska som modersmål. 
Lärarnas förväntningar på elevernas prestationer kan också påverkas av den generella 
nivån i klassrummet – även detta innebär en risk med ökad uppdelning av elever 
utifrån olika goda studieförutsättningar (Hattie 2009 s.121ff). En ytterligare risk med 
ökad skolsegregation är om erfarna lärare och rektorer söker sig ifrån skolor med en 
ökande andel elever med svåra förutsättningar (IFAU 2014, Skolverket 2014b och 
2015a).
Oavsett hur stora effekterna blir på skolresultaten av en ökad skolsegregation så är 
det ett värde i sig att elever från olika bakgrunder kan mötas i skolan. För att skolan 
ska fortsätta vara en sammanhållande kraft i ett demokratiskt och öppet samhälle är 
det värdefullt att skolan verkligen utgör en mötesplats för elever med olika bakgrund 
och förutsättningar. (Skolverkets 2015b s.10) 

Förslaget i motionen skulle också sätta det fria skolvalet ur spel likväl som 
likvärdigheten mellan kommunens skolor. Förslaget i motionen innebär en 
exkludering av nyanlända elever som inte är förenlig med det inkluderande synsätt 
som råder i Haninge kommun.

Underlag för beslut
- Motion från Sverigedemokraterna  Dnr KS 2016/261
- Skollagen (2010:800), Aktuella bestämmelser
- Skolverkets allmänna råd, Utbildning för nyanlända
- Skolförordningen
-Läroplaner
-Skolverkets webbsida; Nyanlända elevers skolgång
-Skolverket: http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/likvardig-
utbildning-i-grundskolan-1.218790

Förslag till beslut
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1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt eget till 
kommunstyrelsen.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/218

§ 18 Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att 
upprätta ett återvändarcenter i Haninge

Sammanfattning
Christian Lindefjärd (SD) har inkommit med en motion om att 
upprätta ett återvändarcenter i Haninge. Motionären menar att 
många invandrare befinner sig i ett utanförskap i Sverige och har 
svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är ett problem både för 
samhället och för individen som enligt motionären kan lösas genom 
att invandrare som frivilligt vill återvända till sina hemländer får 
hjälp från kommunen med att göra det. Därför föreslås i motionen 
att Haninge kommun ska inrätta ett återvändarcenter som kan 
informera om hur utrikesfödda kan återvända till sina hemländer. 
Motionären vill också att centret ska skicka hem information till 
alla utrikes födda över 18 år en gång om året om att centret finns 
samt att kommunen ska kunna ge ett behovsanpassat bidrag för 
flytt om detta skulle behövas.
Motionen har remitterats till socialnämnden. Av socialnämndens 
remissvar framgår att socialförvaltningen inte har funnit några 
tydliga resultat från tidigare återvandringsprojekt i andra 
kommuner samt att stabila förhållanden i ursprungsländerna är en 
förutsättning för frivillig återvandring, vilket gör det omöjligt för 
många av Haninges utrikesfödda att återvända till sina 
ursprungsländer. För dem som önskar återvända till sitt 
ursprungsland är det redan idag möjligt att ansöka om resebidrag 
hos Migrationsverket.

Sammanfattningsvis anser socialnämnden att Haninge kommun ska 
fokusera på sitt uppdrag och skapa fler förutsättningar för 
nyanlända att etablera sig i samhället.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med bakgrund av 
socialnämndens remissvar att motionen avslås.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Utdragsbestyrkande

Underlag för beslut
- Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att upprätta ett 
återvändarcenter i Haninge
- Socialnämndens beslut 2016-10-25 § 151, inkl tjänsteskrivelse

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.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt





Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Socialnämnd Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-25

Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2016/196

§ 151 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) 
om att upprätta ett återvändarcenter i 
Haninge

Sammanfattning
Christian Lindefjärd (SD) har inkommit med en motion om att 
upprätta ett återvändarcenter i Haninge. Motionären menar att 
många individer som har invandrat till Sverige lever i utanförskap 
och att en lösning på detta är att dessa individer ges möjlighet att 
flytta tillbaka till sina ursprungsländer. Motionären föreslår därmed 
att Haninge kommun ska inrätta ett återvändarcenter som erbjuder 
stöd, vägledning och information till personer som frivilligt önskar 
flytta tillbaka till sitt ursprungsland. Förvaltningen har inte funnit 
några tydliga resultat från tidigare återvandringsprojekt i andra 
kommuner och menar att stabila förhållanden i ursprungsländerna 
är en förutsättning för frivillig återvandring. Kommunen bör därför 
istället fokusera på sitt uppdrag att ta emot nyanlända och skapa 
fler förutsättningar för dessa att etablera sig i samhället. För de som 
dock önskar att återvända till sitt ursprungsland är det möjligt att 
ansöka om resebidrag hos Migrationsverket.

Underlag för beslut
- Tjänsteskrivelse – Svar på motion – Motion om att upprätta ett 
återvändarcenter i Haninge (SD)
- Remiss – Motion om att upprätta ett återvändarcenter i Haninge 
(SD)

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till 

kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till 

kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Socialnämnd Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2016-10-25

Utdragsbestyrkande

Överläggningar i socialnämnden
Magnus Malmberg (SD) yrkar avslag till motionen.

Petri Salonen (C) yrkar bifall socialförvaltningens förslag. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Socialförvaltningens förslag och avslag till motionen från 
Magnus Malmberg (SD). 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag.

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till 

kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet.   

Reservationer
1. Magnus Malmberg (SD) reserverar sig mot förslaget.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning
För kännedom: Avdelningschef Vuxen



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Avdelning Datum Diarienummer
Kansliet 2016-09-28 SN 2016/196
Handläggare
Sofia Nordgren, utredare

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

Svar på motion – Motion om att upprätta ett återvändarcenter 
i Haninge (SD)

Sammanfattning
Christian Lindefjärd (SD) har inkommit med en motion om att 
upprätta ett återvändarcenter i Haninge. Motionären menar att 
många individer som har invandrat till Sverige lever i utanförskap 
och att en lösning på detta är att dessa individer ges möjlighet att 
flytta tillbaka till sina ursprungsländer. Motionären föreslår därmed 
att Haninge kommun ska inrätta ett återvändarcenter som erbjuder 
stöd, vägledning och information till personer som frivilligt önskar 
flytta tillbaka till sitt ursprungsland. Förvaltningen har inte funnit 
några tydliga resultat från tidigare återvandringsprojekt i andra 
kommuner och menar att stabila förhållanden i ursprungsländerna 
är en förutsättning för frivillig återvandring. Kommunen bör därför 
istället fokusera på sitt uppdrag att ta emot nyanlända och skapa 
fler förutsättningar för dessa att etablera sig i samhället. För de som 
dock önskar att återvända till sitt ursprungsland är det möjligt att 
ansöka om resebidrag hos Migrationsverket.

Underlag för beslut
- Tjänsteskrivelse – Svar på motion – Motion om att upprätta ett 
återvändarcenter i Haninge (SD)
- Remiss – Motion om att upprätta ett återvändarcenter i Haninge 
(SD)

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till 

kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet. 

Siw Lideståhl Ingrid 
Månsson
förvaltningschef avdelningschef 



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (3)
Avdelning Diarienummer
Kansliet SN 2016/196
Handläggare
Sofia Nordgren, utredare

Bakgrund
Christian Lindefjärd (SD) har inkommit med en motion om att 
upprätta ett återvändarcenter i Haninge. Motionären menar att 
många individer som har invandrat till Sverige lever i utanförskap 
och att en lösning på detta är att dessa individer ges möjlighet att 
flytta tillbaka till sina ursprungsländer. Motionären föreslår därmed 
att Haninge kommun ska inrätta ett återvändarcenter som erbjuder 
stöd, vägledning och information till personer som frivilligt önskar 
flytta tillbaka till sitt ursprungsland. Detta för att långsiktigt 
reducera samhällets kostnader och möjliggöra ett bättre liv för de 
som återvänder. Kommunen ska också sprida kunskap om 
verksamheten genom att varje år skicka hem information om 
återvändarcentret till utrikesfödda personer över 18 år. Utöver detta 
ska kommunen även kunna ge ett behovsanpassat bidrag till 
personer som önskar flytta till sitt ursprungsland. 
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:

- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram ett förslag för att inrätta ett återvändarcenter i 
Haninge.

Socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kansliet i samråd med berörda avdelningar 
inom socialförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter
Idén om att inrätta ett återvändarcenter är inte ny och olika projekt 
för återvandring har testats i ett par kommuner. Ett exempel är 
projektet Tellus som drevs i Malmö under perioden 2002-2003 i 
syfte att underlätta frivillig återvandring till bland annat Balkan. 
Enligt den halvårsrapport av projektet Tellus som presenterades för 
Malmö stad under 2002 uppstod en rad problem, så som att 
intressenterna inte ville avsäga sig svenskt medborgarskap eller 
förlora sitt uppehållstillstånd, då förhållandena i ursprungsländerna 
fortfarande var osäkra. 
Förvaltningen har inte lyckats finna av någon genomförd 
uppföljning av något återvandringsprojekt och det är därmed svårt 
att uttala sig om projekten har uppnått önskade resultat. För att 
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frivillig återvandring ska vara möjligt krävs även att förhållandena 
är stabila i ursprungsländerna, vilket idag inte är fallet i en rad olika 
länder. För många av kommunens invånare som är födda i andra 
länder är frivillig återvandring därmed inte aktuellt. Därmed ställer 
sig förvaltningen tveksam till frågan om att inrätta ett 
återvändarcenter. Förvaltningen menar att arbetet istället bör 
inriktas på att stärka integrationen och motverka utanförskap. Inom 
ramen för mottagandet ger förvaltningen stöd och hjälp till 
nyanlända i att bland annat komma ut i egen försörjning. För de 
som dock önskar att återvända till sitt ursprungsland är det möjligt 
att ansöka om resebidrag hos Migrationsverket. Detta då 
Migrationsverket har som uppdrag att underlätta för flyktingar och 
andra skyddsbehövande med permanenta uppehållstillstånd som 
frivilligt vill återvandra. Förvaltningen hänvisar därmed till 
Migrationsverket och menar att Haninge kommun istället bör 
fokusera på sitt uppdrag att ta emot nyanlända och skapa fler 
förutsättningar för dessa att etablera sig i samhället. 

___________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning
För kännedom: Avdelningschef Vuxen
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Dnr SUN 2016/39

§ 32 Motion från Samuel Skånberg (V) om 
kollektivavtalsliknande villkor i upphandling

Sammanfattning
Samuel Skånberg (V) har i rubricerad motion föreslagit att Haninge 
kommun inför Vita jobb-modellen i Haninge kommuns 
upphandlingspolicy. Motionen har remitterats till Södertörns 
upphandlingsnämnd för yttrande.

Förvaltningens synpunkter
Vita jobb är en modell som tillämpas i flera kommuner, bl a 
Malmö, Göteborg och Stockholm. Modellen tillämpas i dagsläget 
främst vid upphandling av entreprenader inom markanläggning och 
byggnation. Som modell är Vita jobb prövad och i 
förvaltningsdomstol funnen förenlig med lag. Frågan om huruvida 
ombud har rätt att följa upp å kommunens vägnar har i särskild 
ordning prövats av Konkurrensverket och funnits förenlig med 
svensk lagstiftning.
Vita jobb-modellen syftar till att säkerställa att leverantörens 
anställda vid utförandet av uppdrag i enlighet med kontraktet, 
erhåller sociala villkor lägst enligt branschens krav och gällande 
arbetsrättslig lagstiftning och att leverantören och dess 
underleverantörer i alla led betalar erforderliga skatter samt sociala 
avgifter och således inte tillämpar svart arbetskraft. Vad gäller 
kravställande på skatter och sociala avgifter finns givetvis 
motsvarande krav i dag.
Upphandling Södertörn är positiva till införandet av 
kollektivavtalsliknande villkor (enligt Vita jobb-modellen) i 
Haninge kommuns upphandlingspolicy, men vill samtidigt belysa 
frågan kring kunskap och resurser för genomförande. Malmö 
kommun har till sin kommunstyrelse föreslagit att 
upphandlingsenheten i Malmö tillförs två resurser för 
genomförandet av modellen. För att ställa kollektivavtalsliknande 
villkor och arbeta i enlighet med Vita jobb-modellen krävs kunskap 
och resurser för kravställande och uppföljning av ställda krav. 
Upphandling Södertörn anser att det är viktigt att kunskap och 
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resurser för kravställande säkerställs i egen regi. Uppföljning kan 
dock ske antingen i egen regi eller genom ombud, exempelvis 
berörda fackförbund eller genom anlitade konsulter såsom 
revisionsbyråer. Oavsett hur modellen för uppföljning utformas är 
det jätteviktigt att uppföljning sker för att säkerställa att 
leverantören lever upp till ställda krav. Vid ett införande av 
kollektivavtalsliknande villkor (Vita jobb-modellen) bör 
tillämpningen av modellen samt aktuella krav prövas och beslutas i 
varje enskild upphandling.

Underlag för beslut
- Motion om kollektivavtalsliknande villkor (Vita Jobb-modellen)

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Remissyttrandet godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen i Haninge kommun.

Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd
Kjell Bjerrehorn (L) yrkar med instämmande av Harry Bouveng 
(M) och Raymond Svensson (C) att nämnden ska föreslå 
kommunfull-mäktige att avslå motionen. Detta med hänvisning till 
att riksdagen inom kort förväntas ta ställning till regeringens 
förslag avseende implementering av EU:s upphandlingsdirektiv i 
svensk lagstiftning. Det finns därför inga tillräckligt bärande skäl 
till varför Vita jobb-modellen ska införas. Ett införande av denna 
modell skulle kräva stora arbetsinsatser till liten nytta av såväl 
fackförvaltningar som Upphandling Södertörn, och resurserna 
måste koncentreras till implementering av EU:s 
upphandlingsdirektiv.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning 

till vad nämnden anfört ovan.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Kommunstyrelsen (Haninge kommun)
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Dnr KS 2016/248

§ 20 Motion från Pia Lublin (L) om stöd 
föreningslivets engagemang för integration 
genom föreningslotsar

Sammanfattning
Pia Lublin (L) har inkommit med motionen Stöd föreningslivets 
engagemang för integration genom föreningslotsar. Motionären 
anför att föreningslivet har en viktig roll att spela i integrationen av 
nyanlända och att så kallade föreningslotsar skulle kunna göra det 
lättare för den gruppen att komma in i föreningslivet och på så sätt 
bli mer delaktiga i samhället. Föreningslotsar är personer som på 
ideell basis kontaktar och introducerar nyanlända för föreningar 
som matchar personens intressen. Lotsen ska också följa med den 
nyanlända till aktiviteten för att underlätta och överkomma 
språkhinder och eventuella andra hinder som kan uppstå. En viktig 
del av integrationen är att skapa kontakt, få ett nätverk samt våga 
delta. Motionären anför vidare att ekonomi inte ska vara ett hinder 
för att delta i aktiviteter. Motionären föreslår med anledning av 
detta att medlemsavgifter under de två första åren bekostas av 
kommunen, att utrustning tillhandahålls via Sportoteket, att 
flyktingmottagningen i Haninge och Arbetscentrum får i uppgift att 
fråga alla nyanlända om fritidsintressen samt att kultur-och 
fritidsnämnden avsätter medel till Föreningsrådet i Haninge för att 
upprätta en verksamhet med föreningslotsar bestående av frivilliga 
medborgare.
Motionen har remitterats till kultur-och fritidsnämnden och 
socialnämnden.
I remissyttrandet från kultur-och fritidsnämnden framgår att 
nämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens förslag 
om att utreda frågan vidare i samverkan med socialförvaltningen. 
Vidare skriver kultur- och fritidsförvaltningen att fritidsgårdarna i 
kommunen redan idag arbetar i den riktning som motionen föreslår 
samt att ett extra bidrag för inkludering av nyanlända möjliggör 
prova-på-verksamhet.
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Även socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens förslag 
att utreda frågan vidare, tillsammans med kultur-och 
fritidsförvaltningen. I yttrandet från socialnämnden framgår att 
socialförvaltningen anser att föreningslotsar skulle kunna ha en 
viktig roll för nyanlända och underlätta kontakten med 
föreningslivet. Socialförvaltningen menar dock att när det gäller 
förslaget om att kommunen ska bekosta medlemsavgifter under två 
år så bör detta ställas mot andra ekonomiskt utsatta gruppers behov 
av fritidsaktiviteter.

Förvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av de inkomna remissvaren föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att kultur-och fritidsnämnden får i 
uppdrag att, i samråd med socialnämnden, utreda förutsättningarna 
för att införa föreningslotsar. Utredningsuppdraget ska redovisas 
senast 2017-04-30.

Underlag för beslut
- Motionen
- Socialnämndens beslut 2016-10-25 § 150, inkl tjänsteskrivelse
- Kultur-och fritidsnämndens beslut 2016-10-26, 1 95, inkl 
tjänsteskrivelse

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M) och Marie Litholm (KD) yrkar bifall till 
eget förslag (bilaga) innebärande att motionen ska anses besvarad.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska avslås.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag, eget förslag från Moderaterna 
och Kristdemokraterna samt avslagsyrkande från 
Sverigedemokraterna. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag att, i samråd med 

socialnämnden, utreda förutsättningarna för att införa 
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föreningslotsar. Utredningsuppdraget ska redovisas senast 
2017-04-30.

2. Motionen anses bifallen med hänvisning till 
utredningsuppdraget.

Reservationer
Martina Mossberg, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson -
 samtliga (M) och Marie Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr SN 2016/201

§ 150 Svar på motion från Pia Lublin (L) om stöd 
föreningslivets engagemang för integration 
genom föreningslotsar

Sammanfattning
Pia Lublin (L) har inkommit med en motion om att inrätta 
föreningslotsar för att stärka och utveckla länken mellan nyanlända 
och föreningslivet. Motionären menar att föreningslivet och 
civilsamhället har en viktig roll i integrationen av nyanlända. 
Föreningslotsarnas roll blir att kontakta och följa nyanlända till 
föreningar samt att ge stöd när det gäller bland annat språk, 
traditioner och hur föreningslivet fungerar. Förvaltningen ställer sig 
positiv till förslaget och ser gärna att frågan utreds vidare 
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen.

Underlag för beslut
- Tjänsteskrivelse – Svar på motion – Stöd föreningslivets 
engagemang för integration genom föreningslotsar (L)
- Motion – Stöd föreningslivets engagemang för integration genom 
föreningslotsar (L)

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som 

sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
1. Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till 

socialnämnden utan eget ställningsstagande.

Överläggningar i socialnämnden
Magnus Malmberg (SD) yrkar avslag till motionen.

Petri Salonen (C) yrkar bifall socialförvaltningens förslag. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Socialförvaltningens förslag och avslag till motionen från 
Magnus Malmberg (SD). 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag.

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som 

sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Reservationer
1. Magnus Malmberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning
För kännedom: Avdelningschef Vuxen
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Svar på motion – Stöd föreningslivets engagemang för 
integration genom föreningslotsar (L)

Sammanfattning
Pia Lublin (L) har inkommit med en motion om att inrätta 
föreningslotsar för att stärka och utveckla länken mellan nyanlända 
och föreningslivet. Motionären menar att föreningslivet och 
civilsamhället har en viktig roll i integrationen av nyanlända. 
Föreningslotsarnas roll blir att kontakta och följa nyanlända till 
föreningar samt att ge stöd när det gäller bland annat språk, 
traditioner och hur föreningslivet fungerar. Förvaltningen ställer sig 
positiv till förslaget och ser gärna att frågan utreds vidare 
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen.

Underlag för beslut
- Tjänsteskrivelse – Svar på motion – Stöd föreningslivets 
engagemang för integration genom föreningslotsar (L)
- Motion – Stöd föreningslivets engagemang för integration genom 
föreningslotsar (L)

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som 

sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Siw Lideståhl Ingrid 
Månsson
förvaltningschef avdelningschef 
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Bakgrund
Pia Lublin (L) har inkommit med en motion om att inrätta 
föreningslotsar för att stärka och utveckla länken mellan nyanlända 
och föreningslivet. Motionären menar att föreningslivet och 
civilsamhället har en viktig roll i integrationen av nyanlända. För 
att underlätta för nyanlända att komma i kontakt med föreningslivet 
och få större möjligheter till en meningsfull fritid föreslås att en 
verksamhet med föreningslotsar inrättas. Föreningslotsarnas roll 
blir att kontakta och följa nyanlända till föreningar samt att ge stöd 
när det gäller bland annat språk, traditioner och hur föreningslivet 
fungerar. Motionären menar även att ekonomi inte ska utgöra ett 
hinder att delta i föreningsverksamhet.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:

- Att de första två årens medlemsavgifter betalas av 
kommunen och den utrustning som behövs bör Sportoteket 
kunna bistå med.

- Att Haninges flyktingmottagning och Arbetscentrum får i 
uppgift att fråga alla nyanlända om vilka fritidsintressen de 
har.

- Att kultur- och fritidsnämnden avsätter medel till 
Föreningsrådet i Haninge för att upprätta en verksamhet 
med föreningslotsar bestående av frivilla medborgare i 
kommunen. 

Socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansliet i samråd med berörda avdelningar 
inom socialförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser mycket positivt på den föreslagna motionen och 
menar att föreningslotsar skulle kunna spela en viktig roll i arbetet 
med att underlätta för nyanlända att komma i kontakt med 
föreningslivet och civilsamhället. Att tillfråga nyanlända om deras 
fritidsintressen och vidarebefordra denna information till en 
föreningslots medför ingen större arbetsbelastning för 
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förvaltningen. Detta under förutsättning att det finns etablerade 
kontaktvägar och att föreningslotsens uppdrag är tydligt. 
Vad gäller målgruppen menar förvaltningen att även 
ensamkommande ungdomar, både asylsökande och de med 
uppehållstillstånd, bör omfattas av föreningslotsverksamheten. 
Detta då dessa unga ofta saknar kontaknätverk i samhället och har 
ett stort behov av en meningsfull fritid. I utredningen av 
ensamkommande ungdomar ingår det redan idag att ställa frågor 
om fritidsintressen. Ensamkommande ungdomar som bor på HVB 
eller stödboende har en kontaktperson på boendet som bland annat 
har i uppdrag att ge stöd om den unge vill delta i en förening. Störst 
behov av föreningslotsar har därför de ensamkommande som bor i 
släktinghem eller i familjehem. 
Beträffande förslaget om att de två första årens medlemsavgifter i 
föreningar ska bekostas av kommunen menar förvaltningen att 
detta bör utredas vidare. De nyanländas behov av ekonomiskt stöd 
för föreningsverksamhet bör i så fall diskuteras i förhållande till 
andra ekonomiskt utsatta gruppers behov av fritidsaktiviteter. Från 
och med 1 januari 2016 är även bestämmelsen om fritidspeng 
avskaffad i socialtjänstlagen, då fritidspengen enbart beviljades för 
aktiviteter som var regelbundna och ledarledda. Riksdagen 
beslutade istället att avsätta medlen till en generell förstärkning av 
det ekonomiska biståndet för barnfamiljer i form av höjd riksnorm 
för försörjningsstöd. Detta för att möjliggöra ett bredare val av 
fritidsaktiviteter för barn och unga. Den kompensation genom 
statliga medel som kommunerna har mottagit för fritidspengen har 
därmed upphört från och med årsskiftet. I det fall att frågan om att 
kommunen ska bekosta medlemsavgifterna blir aktuell bör det 
därmed tydliggöras vilken nämnd som ska ansvara för denna 
kostnad.
Sammanfattningsvis ställer sig förvaltningen positiv till förslaget 
om föreningslotsar och ser gärna att frågan utreds vidare 
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. 
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___________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning
För kännedom: Avdelningschef Vuxen
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Datum 2016-09-20
Dnr KOFN 2016/109

Utveckling och stöd
Klas Sandberg

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande remiss: Stöd föreningslivets engagemang 
för integration genom föreningslotsar
Sammanfattning
Liberalerna skriver i motionen att föreningslivet har en viktig roll i samhället för 
integration av nyanlända. Det är av största vikt att nyanlända blir en del av samhället 
och gemenskapen samtidigt som man ser flera hinder för att de nyanlända ska kunna 
komma in, delta i och vara en del i föreningslivet. 

För att få en bättre integration i det svenska samhället föreslår därför Liberalerna: 
- De första två årens medlemsavgifter betalas av kommunen och den utrustning som 
behövs bör Sportoteket kunna bistå med. 
- Haninges flyktingmottagning och Arbetscentrum får i uppgift att fråga alla 
nyanlända om vilka fritidsintressen de har. 
- Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel till Föreningsrådet i Haninge att upprätta 
en verksamhet med föreningslotsar bestående av frivilliga medborgare i kommunen. 

Det kan, som beskrivs i motionen, vara dyrt att delta i föreningsverksamhet och här 
ser vi fler grupper som har samma behov av låga deltagaravgifter som de nyanlända. 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser gärna att kommunen strävar mot att möjliggöra 
att ingen tvingas avstå från föreningsverksamhet på grund av ekonomiska förhinder.

Föreningsrådet skulle kunna verka, med hjälp av och i samarbete med kommunen, 
men uttrycker behov av både finansiellt stöd och personella resurser från kommunen 
för att nå en hållbar och fungerande verksamhet. 

I uppbyggnaden av ett Sportotek, där man ska kunna låna utrustning, sker dialog med 
eventuella samarbetspartners. Huruvida det kommer kunna täcka behovet är oklart då 
idén bygger på att frivilliga skänker utrustning till verksamheten. Vi ser att 
sportotekverksamheten bör utredas efter ett år för att se hur verksamheten fungerar 
och om syftet uppnåtts. 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar i dag i samma riktning mot det som motionen 
föreslår. Fritidsgårdarna arbetar på ett förmedlande sätt och det extra bidraget för 
inkludering av nyanlända möjliggör för prova på-verksamhet och en första kontakt 
med föreningslivet. Socialförvaltningen arbetar med ”Kompis Sverige” som matchar 
kompisar och samarbetar såväl lokalt som regionalt och det finns framskridna planer 
på en mottagningsbyrå där man skulle kunna koppla en voluntärkedja med personer 
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som möter upp nyanlända och ger information och erbjuder olika aktiviteter och 
kontakter. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget och ser gärna att 
frågan utreds vidare tillsammans med socialförvaltningen.

Underlag för beslut
- Motion: Stöd föreningslivets engagemang för integration genom föreningslotsar

Förslag till beslut
1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till 

kommunstyreförvaltningen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Maria Lindeberg
Förvaltningschef Lotta Gusterman

Chef Utveckling och stöd

___________
Expedieras: Akt, Kommunstyrelseförvaltningen
För verkställande:
För kännedom: Klas Sandberg
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Bakgrund

Liberalerna skriver i motionen att både föreningslivet har en viktig roll i samhället 
för integration av nyanlända. Det är av största vikt att nyanlända blir en del av 
samhället och gemenskapen samtidigt som man ser flera hinder för att de nyanlända 
ska kunna komma in, delta i och vara en del i föreningslivet. 

I motionen skriver Liberalerna att Haninge behöver en strategi för integration ur ett 
helhetsperspektiv. Flyktingmottagning är direkt kopplad till arbetscentrum när det 
gäller utbildning, arbete och bostad men för att bli delaktig i samhället, få en 
meningsfull fritid och känna gemenskap krävs samarbete mellan kommunen och 
föreningslivet. Föreningslotsar skulle kunna vara länken mellan de nyanlända och 
föreningslivet. De skulle kunna kontakta och följa de nyanlända till föreningarna och 
bidra till integrationen genom att skapa möten mellan människor. 

Föreningslotsarna skulle också kunna ge stöd kring språk, traditioner, demokrati och 
hur föreningslivet fungerar. Ett problem är att det kan vara kostsamt att delta i 
föreningsverksamhet och kommunen har som mål att ekonomi inte ska hindra barn 
från att delta i föreningsverksamhet. 

För att få en bättre integration i det svenska samhället föreslår därför Liberalerna: 
- De första två årens medlemsavgifter betalas av kommunen och den utrustning som 
behövs bör Sportoteket kunna bistå med. 
- Haninges flyktingmottagning och Arbetscentrum får i uppgift att fråga alla 
nyanlända om vilka fritidsintressen de har. 
- Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel till Föreningsrådet i Haninge att upprätta 
en verksamhet med föreningslotsar bestående av frivilliga medborgare i kommunen. 

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter

Motionen beskriver vikten av att nyanlända integreras i samhället och att 
civilsamhället har en viktig roll i integrationen. Kultur och fritidsförvaltningen ställer 
sig positiva till intentionen i förslaget. 

Försök med ”lotsliknande” verksamhets har tidigare prövats för föreningar med 
verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Erfarenheten är att föreningarna 
inte har kapacitet att verka som lotsar då de behöver lägga all sin kraft på den 
ordinarie verksamheten. Däremot visade intresseföreningar och 
frivilligorganisationer intresse. Föreningsrådet skulle kunna verka, med hjälp av och 
i samarbete med kommunen, men uttrycker behov av både finansiellt stöd och 
personella resurser från kommunen för att nå en hållbar och fungerande verksamhet. 



4 (4)

Det kan, som beskrivs i motionen, vara dyrt att delta i föreningsverksamhet och här 
ser vi fler grupper som har samma behov av låga deltagaravgifter som de nyanlända. 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser gärna att kommunen strävar mot att möjliggöra 
att ingen tvingas avstå från föreningsverksamhet på grund av ekonomiska förhinder.

Sportoteket, där man ska kunna låna utrustning, är under uppbyggnad men huruvida 
det skulle kunna täcka behovet är oklart då idén bygger på att frivilliga skänker 
utrustning till verksamheten. 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar i dag i samma riktning mot det som motionen 
föreslår. Fritidsgårdarna arbetar på ett förmedlande sätt och det extra bidraget för 
inkludering av nyanlända möjliggör för prova på-verksamhet och en första kontakt 
med föreningslivet. Socialförvaltningen arbetar med ”Kompis Sverige” som matchar 
kompisar och samarbetar såväl lokalt som regionalt och det finns framskridna planer 
på en mottagningsbyrå där man skulle kunna koppla en voluntärkedja med personer 
som möter upp nyanlända och ger information och erbjuder olika aktiviteter och 
kontakter. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget och ser gärna att 
frågan utreds vidare tillsammans med socialförvaltningen.
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Dnr KS 2016/209

§ 21 Motion från Marie Litholm (KD) om att utreda 
förutsättningarna för att möjliggöra bostäder 
vid fastigheten Söderbymalm 3:241

Sammanfattning
Motionären föreslår att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att Ankarets behandlingshem kan 
omvandlas alternativt ändras till bostäder i någon form.

Förvaltningens synpunkter
Stockholms läns landsting som äger fastigheten Söderbymalm 
3:241, har i augusti 2016 ansökt om planbesked för att möjliggöra 
en större bostadsexploatering inom fastigheten där befintlig 
byggnad planeras rivas. Befintlig detaljplan medger inte bostäder 
inom fastigheten.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslog positivt planbesked, men 
att planarbetet ska göras samtidigt med att detaljplan tas fram för 
markområdet norr om fastigheten, där del av marken i ytterligare 
nio år är upplåten för tillfälliga ungdomsbostäder. 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-12, § 334, ge positivt 
planbesked. I planbeskedet ingår att en ny detaljplan bedöms vara 
klar 2025.
Frågan om omvandling av fastigheten har således bejakats som en 
följd av landstingets ansökan om planbesked. Ett detaljplanearbete 
kommer att genomföras. Ett förslag till planuppdrag kommer på 
sedvanligt sätt att behandlas av kommunstyrelsen. Något ytterligare 
uppdrag till kommunstyrelsen behövs enligt 
kommunstyrelseförvaltningens mening inte.

Underlag för beslut
- Motionen

Överläggningar i kommunstyrelsen
Marie Litholm (KD) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag.
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut; 
kommunalrådberedningens, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget.

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
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Dnr KS 2015/409

§ 22 Motion från Joachim Krylborn (KD) om 
byggande av ungdomsbostäder på 
fastigheten Söderbymalm 3:466 i Handen

Sammanfattning
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
möjliggöra uppförande av ungdomsbostäder för Söderbymalm 
3:466 med tidsbegränsat bygglov avseende ett markområde som 
framgår av kartbilaga till motionen. Markområdet ägs av 
kommunen, är skogsbevuxet samt är i gällande detaljplan avsett för 
kontor.

Förvaltningens synpunkter
I motionen nämns att ”stora delar av denna fastighet är tänkt att 
utgöra en markreserv för byggandet av ett nytt kommunhus om 
behov skulle uppstå i framtiden”. Kommunstyrelseförvaltningen 
konstaterar att kommunfullmäktige 2014-06-09, § 119, har godkänt 
en förlängning av hyreskontraktet för nuvarande kommunhus t o m 
2029-06-30. Fullmäktige gjorde vid ärendets behandling inget 
uttryckligt ställningstagande till användningen av ”reservtomten”. 
Kommunstyrelseförvaltningen uppfattar det dock som orimligt att 
denna tomt skulle utgöra reserv för ett nytt kommunhus i ytterligare 
12 år (15 år vid tiden för hyreskontraktets förlängning).
I det förslag till stadsutvecklingsplan som är föremål för samråd 
fram till mars 2017 är detta centrala område tänkt för permanenta 
bostäder, förskolor mm. Avsikten är att påbörja ett 
detaljplanearbete senast under 2018, vilket skulle medge byggstart 
under 2020. Kommunstyrelseförvaltningen anser det därför 
olämpligt att bygga ungdomsbostäder med tillfälliga bygglov och 
därmed försena byggstart av permanenta bostäder, förskolor mm. i 
minst sju år.
Förvaltningen noterar vidare att kommunen 2015 upplät ett icke 
planlagt markområde söder om Örnens väg för 180 tillfälliga 
ungdomsbostäder under 10 år. I arbetet med att hitta intresserade 
byggherrar framkom att upplåtelsetiden måste vara i närheten av 10 
år för att ett sådant projekt ska vara ekonomiskt realiserbart till 
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rimliga hyror. Detta har bekräftats även för det kommande 
projektet med ca 60 tillfälliga bostäder vid Häggvägen i samma 
område, för vilket kommunstyrelsen har godkänt hyresavtal genom 
beslut 2016-12-12, § 329.
Mot ovanstående bakgrund anser kommunstyrelseförvaltningen att 
det i motionen föreslagna uppdraget till kommunstyrelsen inte skall 
ges.

Underlag för beslut
- Motionen.

Kommunalrådsberedningen
Med hänsyn till yttrandet och för tydlighets vinnande föreslår 
kommunalrådsberedningen att motionen avslås.

Överläggningar i kommunstyrelsen
Tobias Hammarberg (L) och Marie Litholm (KD) hemställer om att 
få lämna ett gemensamt särskilt yttrande, vilket kommunstyrelsen 
medger.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till 
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs
__________
Expedieras: Akt
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