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Sammanträdesdatum
2016-12-05

Plats och tid Skärgårdssalen
Måndag 2016-12-05, kl. 16.00–23.05

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), § 341-366
Göran Svensson (S)
Åsa Westlund (S)
Anders Nordlund (S)
Maria Fägersten (S)
Mikko Svensson (S)
Annett Haaf (S)
Göran Eriksson (S)
Jaan Ungerson (S)
Joakim Spångberg (S), § 341-366
Ann-Christine Erlandsson (S)
Margareta Bernhardsson (S)
Christer Erlandsson (S)
Marina Andersson (S)
Linda Wilén (S)
Jorge Galvéz (S)
Martina Mossberg (M)
Michael Fridebäck (M)
Alexandra Anstrell (M)
Sven Gustafsson (M)
Sedat Dogru (M)
Sara Sixten (M)
Marin Tomic (M), § 342-366
Joakim Goding (M), § 342-366
Mats Mattson (M)
Kristoffer Eriksson (M)
Pernilla Kjellin (M)
Gilbert de Wendel (M)
Birgitta Karlfeldt (M)
Kjell Larsson (M)
Bernt Strömberg (SD)
Yvonne Forsberg (SD)
Kennerth Valtersson (SD)
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Christian Lindefjärd (SD)
Eva Manners (SD)
Dennis Askling (SD)
Mehmet Coksürer (MP), § 343-366
Johan Svensk (MP)
Tobias Hammarberg (L)
Kristina Hallberg (L)
Kjell Bjerrehorn (L)
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 (-), § 342-366
Marianne Reinemar (-)

Barbro Nordgren (S), tjänstgörande ersättare för Sepideh Erfani (S), § 
339-340 samt för Tomas Jensen (S), § 346-366
Esa Kalasniemi (S), tjänstgörande ersättare för Joakim Spångberg (S), § 
339-340
Kerstin Hedin (S), tjänstgörande ersättare för Tomas Jensen (S), § 339-
345
Madeleine Palmgren (S), tjänstgörande ersättare för Latifa Larbi (S)
Ali Reunanen (M), tjänstgörande ersättare för Marin Tomic (M), § 339-
341
Ewa Wasiewicz (M), tjänstgörande ersättare för Joakim Goding (M), § 
339-341
Sadik Akan (M), tjänstgörande ersättare för Daniel Lassnäs (M)
Lars Lindholm (M), tjänstgörande ersättare för Mikael Kjellin (M)
Acer Tuncer (MP), tjänstgörande ersättare för Anna Ragnar (-), § 339-341
Birgitta Ahlgren (MP), tjänstgörande ersättare för Mehmet Coksürer 
(MP), 
§ 339-342
Suzanne Kickan Enman (KD), tjänstgörande ersättare för Joachim 
Krylborn (KD), § 339-352
Berith Jansson (KD), tjänstgörande ersättare för Joachim Krylborn (KD), 
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§ 353-366

Ersättare Gunnel Trelje (S)
Maria Levin (S)
Birgitta Malm Pettersson (S)
Anders C Lindberg (S)
Charlotte Schröder (M)
Lennart Törnberg (M)
Inger Granberg (M)
Eva Karlsson (SD)
Ahmet Ugan (MP)
Åsa Radne (L)
Karin Otter (V)
Raymond Svensson (C)
Elisabet Sandberg (C)
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Justeringens 
plats och tid

Kansliet, 2016-12-14

Paragrafer 339 - 366

Sekreterare
Rebecca Band

Ordförande
Kenneth Forsberg (S)

Justerare
Sahir Drammeh (MP) Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
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ANSLAG/BEVIS

Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll tillkännages 
genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår 
nedan.

Beslutande organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-12-05

Datum då anslaget 
sätts upp

2016-12-07 avseende § 356-358 (omedelbara justeringar)
2016-12-15 avseende § 339-355, 359-366

Datum då anslaget
tas ned

2016-12-29 avseende § 356-358 (omedelbara justeringar)
2017-01-09 avseende § 339-355, 359-366

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift
Rebecca Band, sekreterare
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 339 Kungörelse

Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2016-11-24 
och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt 
kommunfullmäktiges beslut.

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

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutar i enlighet med 
förslaget att sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Därefter yrkar Martina Mossberg (M) att fullmäktige hanterar 
ärendet om plan för anskaffning av bostäder till av staten anvisade 
nyanlända med uppehållstillstånd (§ 352) direkt efter ledamöternas 
frågestund (§ 341).
Ordföranden yrkar att fullmäktige behandlar ärendena i 
den turordning de står i den utskickade dagordningen, vilket är i 
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar att ärendena behandlas i den turordning de 
står i den utskickade dagordningen.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som vill att ärendena behandlas i den turordning 
de står i den utskickade dagordningen röstar ja, den det ej vill röstar 
nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med förslaget 
från Martina Mossberg (M) att fullmäktige behandlar ärendet om 
plan för anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända 
med uppehållstillstånd (§ 352) direkt efter ledamöternas frågestund 
(§ 341).”
Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet av 
omröstningen är 32 ja-röster mot 29 nej-röster. 
(Omröstningsresultat, se bilaga.)
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Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
fullmäktige beslutar att ärendena behandlas i den turordning de 
står i den utskickade dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet är kungjort i laga ordning.
2. Ärendena behandlas i den turordning de står i den utskickade 

dagordningen.
__________
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 340 Justering

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

(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M) 
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera 
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2016-12-14.

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

(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M) 
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera 
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2016-12-14.

__________

Utdelning av 2016 års tillgänglighetspris
Petri Salonen (C), ordförande i Handikapprådet, delar ut 2016 års 
tillgänglighetspris.
Vinnare av tillgänglighetspriset
IK Södra och Ann Löf tilldelas tillgänglighetspriset 2016 för sitt 
engagemang som judoinstruktör för barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättning. Ann får personer med funktionsnedsättning 
att känna sig värdefulla och viktiga samtidigt och hon ger de 
möjlighet att utöva en meningsfull fritidsaktivitet. Hon ser till att 
personer med funktionsnedsättning integreras i den övriga 
verksamheten och att alla är välkomna till IK Södra.
Jordbro United Dans & Show och Lina Abrahamsson tilldelas 
tillgänglighetspriset 2016 för sitt målmedvetna arbete med att verka 
för en tillgänglig verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. Verksamheten har många deltagare och 
personer med funktionsnedsättning deltar på lika villkor som alla 
andra. Lina jobbar aktivt med att integrera alla deltagare i hela 
verksamheten efter varje individs egna förmåga. Stämningen 
mellan ledare och deltagare är mycket god och dansverksamheten 
utgör inte bara en meningsfull fritidsaktivitet utan är också en 
viktig plats att vistas och umgås på.
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Roger utses till kommunal eldsjäl för sitt engagerade arbete med 
Torvallagruppen inom Haninge dagliga verksamhet. Genom sitt 
långsiktiga och tydliga arbetssätt har Roger integrerat och utvecklat 
den dagliga verksamheten i kultur- och fritidsförvaltningens 
ordinarie vaktmästararbete på anläggningen. Personerna som 
arbetar i den dagliga verksamheten gör stor nytta, känner sig 
delaktiga i verksamheten och får en stärkt självkänsla. Roger har en 
förmåga att ständigt se nya utvecklingsområden och utmaningar 
och anpassar arbetet till varje individs förutsättningar.
Hedersomnämnanden
Johan Pettersson, IFK Haninge, tilldelas ett hedersomnämnande för 
sin insats som tränare för IFK Haninge Allstars. Johan är 
fotbollstränare för ett lag med ungdomar med funktionsnedsättning. 
Johan har tränat laget i ett års tid och han arbetar målmedvetet med 
att sprida information om laget för att värva fler ungdomar. Målet 
är att laget så småningom ska delta i seriespel och fler turneringar. 
Johan ställer alltid upp för deltagarna och alla är välkomna till 
laget, oavsett funktionsnedsättning.
Österhaninge ridsällskap och verksamheten Häst för alla tilldelas 
ett hedersomnämnande för sitt målmedvetna arbete med att göra 
ridning tillgänglig för alla. Deltagarna får lära sig rida och sköta om 
hästarna efter sin egen förmåga. Målet med verksamheten är att alla 
deltagare ska känna sig välkomna och sedda. Verksamheten är 
under uppbyggnad och förhoppningen är att kunna erbjuda 
fritidsaktiviteten för fler ungdomar i framtiden.
__________
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 341 Ledamöternas frågestund

- Martina Mossberg (M) frågar kommunstyrelsens ordförande 
Meeri Wasberg (S) om olagliga tältbosättningar.
- Kennerth Valtersson (SD) frågar socialnämndens ordförande Petri 
Salonen (C) om övergrepp i Vendelsö.
- Tobias Hammarberg (L) frågar kommunstyrelsens ordförande 
Meeri Wasberg (S) om problematik kopplad till boendeplatser för 
missbrukare på Gålö.
- Sadik Akan (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Meeri 
Wasberg (S) om möten mellan kommunen och näringslivet.
__________
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Dnr KS 2016/417

§ 342 Svar på interpellation från Tobias 
Hammarberg (L) om trygghet och studiero i 
skolan, bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/455

§ 343 Svar på interpellation från Joakim Goding (M) 
om nedgången i biblioteksutlåning och 
tillgång till ny media, bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 
Coksürer (MP).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/456

§ 344 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om planerad flytt av Ribby förskolas gård, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/457

§ 345 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om arvodesnedskärningar till gode män, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/458

§ 346 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om det ökande försörjningsstödet och 
arbetslösheten, bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

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



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 19 (61)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/459

§ 347 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om ekologiska inköp, bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor 
Annica Hjerling (MP).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/460

§ 348 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om vart arbetet med besöksnäringen i 
Haninge tog vägen, bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av besöksnäringsansvarig Ulla-Britt Öhman (C).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/462

§ 349 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om lärartäthet och sjukfrånvaro i Haninges 
skolor, bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Maria Fägersten (S) hemställer att interpellationen ska anses 
besvarad.
Sara Sixten (M) yrkar att interpellationen inte ska anses besvarad.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar att anse interpellationen 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, 
Sadik Akan, Lars Lindholm och Kjell Larsson – samtliga (M) – 
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/497

§ 350 Ny IT-prismodell 2017 och omfördelning av 
nämndernas ramar med anledning av den 
nya modellen

Sammanfattning
Kommunstyrelsen godkände 2013-11-25, § 257, principer för en ny 
prismodell för IT. Den stora förändringen var då att kostnaderna 
delades upp i IT-arbetsplatskostnader och infrastrukturkostnader 
(gemensamma kostnader). Tidigare prismodell hade varit att alla 
IT-kostnader var inkluderade i priset för IT-arbetsplats. I ärendet 
beskrevs också att den beslutade prismodellen bör prövas och 
därefter utvärderas.
När prismodellen från 2013 beslutades så kunde inte alla kostnader 
härledas till den verksamhet som nyttjade infrastrukturen. 
Prismodellen innebar också att om en verksamhet ökade sina 
kostnader så fick alla andra vara med och betala. Det finns alltså 
inte något incitament till att hålla nere de gemensamma 
kostnaderna, då dessa inte direkt belastar den verksamhet som var 
andelningen till kostnadsökningen.
Nu har digital utveckling (DU) och ekonomiavdelningen arbetat 
fram en ny prismodell för kostnadsuppföljning och debitering av 
IT-kostnader för Haninge kommun, som tydliggör och skapar 
förutsättningar för verksamheterna att göra val och vilka 
ekonomiska konsekvenser dessa val får för verksamheten. Den nya 
IT-prismodellen och förändringarna jämfört med den nuvarande 
modellen beskrivs i kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteutlåtande.
Den nya IT-prismodellen påverkar verksamheternas kostnader. 
Kostnader har förflyttats från tidigare gemensamma kostnader till 
direkta kostnader. Gemensamma telefonikostnader som tidigare låg 
i priset för telefonen är flyttade till gemensamma kostnader. Vidare 
har nya fördelningsnycklar används och sammanlagt innebär detta 
att omfördelningar av kostnaderna mellan förvaltningarna kommer 
ske.
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En beräkning har gjorts av vad modellskiftet medför för 
förändringar av fördelningen av nämndernas kostnader. 
Beräkningen visar följande förändringar av kostnaderna mellan 
nämnderna:
Grund- och förskolenämnden + 1 298 tkr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 948 tkr
Kommunstyrelsen -788 tkr
Kultur- och fritidsnämnden - 626 tkr
Socialnämnden +803 tkr
Stadsbyggnadsnämnden -627 tkr
Äldrenämnden +888 tkr,
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående förändrad 
kostnadsfördelning ska nämnderna kompenseras för genom att 
nämndernas ramar för 2017 justeras på motsvarande sätt.

Underlag för beslut
- Tjänsteutlåtande 2016-11-02 – Ny IT-prismodell 2017 och 
omfördelning av nämndernas ekonomiska ramar med anledning av 
den nya modellen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Omfördelningen av nämndernas ramar med grund- och 

förskolenämnden + 1 298 tkr, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden - 948 tkr, kommunstyrelsen -788 tkr, 
kultur- och fritidsnämnden -626 tkr, socialnämnden +803 tkr, 
stadsbyggnadsnämnden -627 tkr, äldrenämnden +888 tkr, 
godkänns.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Omfördelningen av nämndernas ramar med grund- och 

förskolenämnden + 1 298 tkr, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden - 948 tkr, kommunstyrelsen -788 tkr, 
kultur- och fritidsnämnden -626 tkr, socialnämnden +803 tkr, 
stadsbyggnadsnämnden -627 tkr, äldrenämnden +888 tkr, 
godkänns.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden och 
äldrenämnden
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Dnr KS 2016/493

§ 351 Revidering av lokaltaxekategorier inom 
kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde, fr o m 2017-01-01

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09, § 108, om Mål och 
budget för 2015-2016. I avsnittet om nämndvisa ekonomiska ramar 
och mål gavs kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införa 
nolltaxa för hyra av kommunens planer och hallar för barn- och 
ungdomsverksamhet samt att utreda motsvarande lokalstöd till 
annan barn- och ungdomsverksamhet. Införandet av nolltaxan 
skulle enligt uppdraget ske successivt med start under 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-06-18, § 67, med 
förtydligande 2015-03-25, § 32, att införa nolltaxan i tre steg för 
nedanstående kategorier av verksamhet i kommunen för 
målgruppen barn och ungdomar 0-20 år och funktionsnedsatta i alla 
åldrar.
Steg 1: 1 juli 2015 för idrottsföreningars träningsverksamhet
Steg 2: 1 januari 2016 för kulturföreningars och studieförbunds 
verksamhet (exklusive uppvisningar)
Steg 3: 1 januari 2017 för övriga bidragsberättigade föreningars 
verksamhet samt för samtliga bidragsberättigade föreningars 
tävlings- och uppvisningsverksamhet
Kultur- och fritidsnämndens tidigare taxa 1 för idrottslokaler och 
idrottsplatser gällde samtliga föreningar och studieförbund för 
ungdomsverksamhet registrerade i kommunen. Eftersom nämnden 
beslutade om införande av nolltaxan i olika steg behövde taxa 1 vid 
införandet av tidigare steg delas upp i taxa 1A och 1B samt 
omformuleras, för att de olika taxekategorierna skulle kunna 
debiteras korrekt under den stegvisa införandeperioden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-10-26, § 98, att föreslå 
fullmäktige att med anledning av införande av steg 3, slå ihop och 
justera formuleringen av taxorna 1A och 1B enligt nedan, att gälla 
fr o m 2017-01-01.
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Taxa 1
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars och 
studieförbunds verksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år, samt 
för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Övervägande 
delen av gruppen ska bestå av barn- och ungdomar/personer med 
funktionsnedsättning.
Denna taxebeskrivning ska gälla för samtliga anläggningar som 
förvaltas/ägs av kultur- och fritidsförvaltningen inklusive idrotts- 
och fritidslokaler, Kulturhuset och Jordbro kultur- och 
föreningshus.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag.

Underlag för beslut
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-10-26, § 98, inklusive 
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-13

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och förslaget från 
Moderaterna. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Nedanstående lokaltaxekategori fastställs att gälla fr o m 2017-

01-01 för samtliga anläggningar som förvaltas/ägs av kultur- 
och fritidsförvaltningen inklusive idrotts- och fritidslokaler, 
Haninge kulturhus och Jordbro kultur- och föreningshus:
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Taxa 1
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars och 
studieförbunds verksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år, 
samt för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. 
Övervägande delen av gruppen ska bestå av barn- och 
ungdomar/personer med funktionsnedsättning.

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

Överläggningar i kommunfullmäktige
Mehmet Coksürer (MP) yrkar med instämmande av Christer 
Erlandsson (S) och Tobias Hammarberg (L) bifall till 
kommunstyrelsens förslag.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag från 
Moderaterna (bilaga).
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nedanstående lokaltaxekategori fastställs att gälla fr o m 2017-

01-01 för samtliga anläggningar som förvaltas/ägs av kultur- 
och fritidsförvaltningen inklusive idrotts- och fritidslokaler, 
Haninge kulturhus och Jordbro kultur- och föreningshus:
Taxa 1
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars och 
studieförbunds verksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år, 
samt för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. 
Övervägande delen av gruppen ska bestå av barn- och 
ungdomar/personer med funktionsnedsättning.
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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, 
Sadik Akan, Lars Lindholm och Kjell Larsson – samtliga (M) – 
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KS 2016/488

§ 352 Plan för anskaffning av bostäder till av staten 
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd

Sammanfattning
Sveriges kommuner har under lång tid tagit emot nyanlända som 
efter att de fått uppehållstillstånd bosätter sig och etablerar sig i 
Sverige, eller befinner sig i en kommun som asylsökande vuxen 
eller barn. Under 2015 har det skett en mycket stor ökning av 
antalet personer som kommit till Sverige och därmed även till 
Haninge kommun.
En av följderna av detta är att riksdagen har beslutat om en ny lag, 
lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning. Lagen innebär att sedan 2016-03-01 är kommunerna 
skyldiga att ge bostad till de flyktingar som får tillfälligt eller 
permanent uppehållstillstånd och blir anvisade av migrationsverket 
till resp kommun. Lagen slår fast att vid fördelningen av 
anvisningar mellan kommuner skall hänsyn tas till kommunens 
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna 
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, samt 
omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Tillgången 
till bostäder beaktas inte vid fördelningen. Fler nyanlända kommer 
framöver att anvisas till kommuner där det finns goda 
etableringsförutsättningar. Samtidigt är bostadsbristen i 
storstadslänen ett stort hinder för både mottagande och en god 
etablering.
Detta betyder för Haninge kommun att kommunen är skyldig att 
tillhandahålla bostäder åt 253 personer som väntas anvisas under 
2016. Skyldigheten kommer att omfatta 359 personer under 2017. 
För åren därefter går det f n inte att bedöma antalet personer som 
kommer att anvisas.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bifogad skrivele vilket 
arbete som har genomförts hittills och hur planeringen ser ut för det 
kommande året. Vidare framgår att det trots detta arbete kvarstår 
att anskaffa ett sort antal bostäder.
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Kommunen har hittills arbetat med anskaffningen av bostäder 
enligt de huvudsakliga principer som socialnämnden har fastställt, 
dvs
- i första hand lägenheter till lägenhetspoolen genom friställande av 
lägenheter som kommunen hyr eller äger idag och som inte 
används till bostadsändamål, samt inhyrning av enskilda lägenheter 
i det befintliga beståndet av hyreshus.
- i andra hand lägenheter genom inhyrning av enskilda bostäder 
eller blockförhyrning av grupper av lägenheter i de hyreshus som 
uppförs genom nyproduktion.
- i tredje hand lägenheter genom inköp av bostadsrätter. Detta kan 
inte göras utan separat beslut om finansiering.
- i fjärde hand genom uppförande av tillfälliga byggnader på 
tidsbegränsat bygglov.
Av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse framgår att första- och 
andrahandsåtgärderna är otillräckliga jämfört med de behov som 
redovisas. Tredjehandsalternativet har inte använts, bl a eftersom 
det inte finns någon anslagen ekonomisk ram för ändamålet utan 
finansieringen av varje ev köp måste behandlas för sig. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att fjärdehandsalternativet 
med tillfälliga bostäder måste prioriteras upp om kommunen skall 
ha en rimlig möjlighet att tillgodose behoven. Det krävs lösningar 
som på kortast möjliga tid ger störst antal bostäder.
Stadsbyggnadsförvaltningen har identifierat ett antal platser som 
bedöms som lämpliga att placera tillfälliga bostäder på. Platserna 
ligger på kommunens mark och har förhållandevis goda 
kommunikationsmöjligheter. De flesta platserna är planlagda med 
prickmark, park eller parkering där genomförandetiden har gått ut. 
Ingen planläggning bedöms ske på platserna inom den närmsta 
tioårsperioden.
Platserna behöver inga större markingrepp för att placera tillfälliga 
bostäder på och de har någon form av till-/utfartsmöjlighet. 
Platserna går att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Totalt 
redovisas 10 olika platser med totalt 368 bostäder.
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Kommunstyrelseförvaltningen redovisar också en grov bedömning 
av kommunens kostnader för att anskaffa bostäderna samt en 
översiktlig bedömning av kommunens ekonomiska risktagande.
En preliminär version av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 
har remitterats till socialnämnden. Nämnden beslutade 2016-11-08, 
§ 169, att godkänna den föreslagna planen samt hemställa att 
kommunfullmäktige antar den.

Underlag för beslut
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-11-09, ”Plan för 
anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med 
uppehållstillstånd”.
Socialnämndens beslut 2016-11-08, § 169, samt 
socialförvaltningens skrivelse 2016-11-03

Överläggningar i kommunstyrelsen
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag till beslut med följande ändring av den första 
beslutspunkten:
”1. Föreliggande plan för anskaffning av bostäder till av staten 
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd godkänns. De bostäder 
som enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag planeras att 
anskaffas med stöd av tidsbegränsade bygglov får även hyras ut till 
andra, i första hand till ungdomar som redan är folkbokförda i 
kommunen och saknar egen bostad.”
Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till 
kommunalrådsberedningens förslag inklusive föreslagen ändring 
från Meeri Wasberg (S) samt hemställer om att lämna särskilt 
yttrande (bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Marie Litholm (KD) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag inklusive föreslagen ändring från Meeri Wasberg (S) samt 
hemställer om att lämna särskilt yttrande (bilaga), vilket 
kommunstyrelsen medger.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag (bilaga).
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till eget förslag (bilaga).
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Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag med ändring av beslutspunkt 1 
enligt ovan, eget förslag från Moderaterna samt eget förslag från 
Sverigedemokraterna. Ordföranden ställer de tre förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreliggande plan för anskaffning av bostäder till av staten 

anvisade nyanlända med uppehållstillstånd godkänns. De 
bostäder som enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag 
planeras att anskaffas med stöd av tidsbegränsade bygglov får 
även hyras ut till andra, i första hand till ungdomar som redan 
är folkbokförda i kommunen och saknar egen bostad.

2. Kommunstyrelsen och socialnämnden ges i uppdrag att 
genomföra planen.

Reservationer
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck, 
samtliga (M), reserverar sig mot beslutet. Kennerth Valtersson 
(SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Tobias 
Hammarberg (L), Marie Litholm (KD), Mehmet Coksürer (MP), 
Petri Salonen (C), Johan Svensk (MP), Mattias Bernhardsson (RS), 
Nafi Cilgin (V), Åsa Westlund (S), Jaan Ungerson (S), Sahir 
Drammeh (MP), Göran Eriksson (S) och Samuel Skånberg (V) 
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie Litholm (KD) och Mattias Bernhardsson (RS) hemställer om 
att få lämna varsitt särskilt yttrande.
Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Pernilla Kjellin 
(M) bifall till eget förslag från Moderaterna. Martina Mossberg (M) 
yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen och i andra hand bifall till eget förslag från 
Moderaterna.
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Christian Lindefjärd (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag 
avslås. Kennerth Valtersson (SD) yrkar i första hand att ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen och i andra hand bifall till eget 
förslag från Sverigedemokraterna.
Anna Ragnar (-) yrkar att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen mot att ärendet ska avgöras vid pågående 
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras vid pågående sammanträde.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som vill att ärendet ska avgöras vid pågående 
sammanträde röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har 
fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen.”
Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet av 
omröstningen är 35 ja-röster mot 25 nej-röster. 1 ledamot är 
frånvarande. (Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss. Därmed faller 
övriga yrkanden under debatten.
Martina Mossberg (M), Anna Ragnar (-) och Kennerth Valtersson 
(SD) yrkar bifall till den motivering till minoritetsåterremissen som 
lämnats av Moderaterna med tillägg från Anna Ragnar (-). 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att godta 
motiveringen till minoritetsåterremissen samt att resterande talare 
på talarlistan stryks.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen genom 

minoritetsåterremiss med följande motivering:
Ärendet behöver kompletteras med hur urvalet av platser har 
gått till och vilka fler lämpliga markområden som tagits fram 
inför urvalsprocessen. Trots att förslag till plan för anskaffning 
av bostäder pekar på ett stort behov av kommunikation har 
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ingen dialog förts med berörda invånare. Ärendet behöver 
kompletteras med hur denna kommunikation har genomförts 
inför beslut. Utredningen behöver kompletteras med en 
konsekvensanalys över hur de tillfälliga boendena kommer att 
påverka omgivningen och kommunal verksamhet. Ärendet 
behöver också kompletteras med en djupgående analys över hur 
kommunens kostnader för försörjningsstöd påverkas efter att 
den nyanlända förlorar sin etableringsersättning. Ärendet 
behöver kompletteras med okonventionella lösningar för 
anskaffning av bostäder såsom:
- medborgardialog för förankring,
- attefallshus på privata fastigheter,
- att titta över ersättning för att ta emot nyanlända i hemmet,
- hittelön för placeringar av barn och familjer samt tillfälliga 
boenden.

__________
Expedieras: Akt
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Dnr KS 2016/98

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

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 
ingen anledning för kommunfullmäktige att besluta om ett eget 
uppdrag. Mot denna bakgrund föreslå 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad.
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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
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

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

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

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 
nämnden är förutsättningen för ett lyckat samarbete att lokala 
industriföretag har en aktiv del i konceptet.
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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.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________

Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS 2016/201

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

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 
skolstruktur. Genom en sådan dialog är det möjligt att omfattningen 
av gymnasial lärlingsutbildning kan öka i Haninge.
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Justerare Utdragsbestyrkande

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.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
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__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum
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Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/5

§ 356 Befrielse från uppdrag

Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Ali Reunanen (M), ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 
socialnämnden

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

sammanräkning efter Ali Reunanen (M).
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

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

§ 357 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Yosefin Janabi (S) t o m 
2018-12-31
Jerry Andersson (S)
Ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Fanny Larsson (S) t o m 
2018-12-31
Christina Andersson (S)
Ledamot i stadsbyggnadsnämnden efter Ove Schramm (S) t o m 
2018-12-31
Gunnel Trelje (S)
Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Leif Larsson (S) t o m 
2018-12-31
Bordläggning (S)

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nedanstående val bordläggs.

Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Leif Larsson (S) t 
o m 2018-12-31

2. Nedanstående val förrättas.
Jerry Andersson (S), ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Yosefin Janabi (S) t o m 2018-12-31
Christina Andersson (S), ersättare i stadsbyggnadsnämnden 
efter Fanny Larsson (S) t o m 2018-12-31
Gunnel Trelje (S), ledamot i stadsbyggnadsnämnden efter Ove 
Schramm (S) 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 2016/5

§ 358 Val till vissa uppdrag

Ersättare i socialnämnden efter Ali Reunanen (M) t o m 2018-12-
31
Bordläggning (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
Ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Gunnel Trelje (S) t o m 
2018-12-31
Lennart Stålnacke (S)

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nedanstående val bordläggs.

Ersättare i socialnämnden efter Ali Reunanen (M) t o m 2018-
12-31
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.
Lennart Stålnacke (S), ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter 
Gunnel Trelje (S) 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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§ 359 Framställan av interpellationer och frågor

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till kansliet.
__________
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§ 360 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. Anmälan av motionen utgår då motionären inte är närvarande.
__________
KS 2016/555
Motion från Tobias Hammarberg (L) om att stimulera 
privatpersoner till att bidra med bostäder

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/556
Motion från Tobias Hammarberg (L) om att införa aktivt val av 
skola

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/557
Motion från Tobias Hammarberg (L) om studentmedarbetare
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Förslag till beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/564
Motion från Eva Manners (SD) för fler parkbänkar i Haninge 
kommun

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/565
Motion från Christian Lindefjärd (SD) om inköp av två svenska 
fanor till kommunfullmäktigesalen med fanstänger och fot/fäste för 
två stycken fanor

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/566
Motion från Samuel Skånberg (V) och Tove Ovsiannikov (V) om 
att bygga kollektivhus i egen regi

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

KS 2016/522
Medborgarförslag: Hundrastgård i Tungelsta

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2016/527
Medborgarförslag: Byt ut cykelställen vid Torvalla sim- och 
sporthall mot bågar så det går att låsa fast cykeln i ramen

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.
__________
KS 2016/542
Medborgarförslag: Förlängning av cykel- och gångvägen längs 
Österhaningevägen

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2016/550
Medborgarförslag: Inför parkeringsförbud på infartsparkeringarna 
mellan kl 00-05 alla dagar i Haninge kommun

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2016/551
Medborgarförslag: Bygg en lekplats där gamla Apotekshuset låg i 
Västerhaninge centrum

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2016/563
Medborgarförslag: Installera belysning vid återvinningsstationen på 
Sleipnervägen

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
Expedieras:
Akter
För kännedom:
Förslagsställarna
Berörda nämnder
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Dnr KS 2016/508

§ 362 Svar på interpellation från Pia Lublin (L) om 
nämndens verksamhetsplanering och 
uppföljning av verksamheten

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 2016/509

§ 363 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om sjunkande kunskapsnivåer i 
Brandbergsskolan

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 2016/510

§ 364 Svar på interpellation från Sven Gustafsson 
(M) om stödet till föreningarna i kulturparken

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

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

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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§ 366 Meddelanden

Om inget annat anges finns meddelandena hos 
kommunfullmäktiges sekreterare.
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-11-16; § 137 
Medborgarförslag: Förbättra Torfastledens nya gång- och 
cykelbana
Dnr SBN 2016/104   KS 2015/236
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-11-16; § 138 
Medborgarförslag: Sätt upp en bra gatubelysning vid 
cykelparkeringen väster om Västerhaninge pendeltågsstation och 
öka tillsynen och renhållningen där
Dnr SBN 2016/256   KS 2016/171
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-11-16; § 139 
Medborgarförslag: Gångbro till Nynäsvägen 150, golfhallen
Dnr SBN 2016/323   KS 2015/274
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-11-16; § 140 
Medborgarförslag: Farthinder Vendelsö
Dnr SBN 2016/385   KS 2016/346
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-11-16; § 141 
Medborgarförslag: Ny standard vid nyanläggning och ombyggnad 
av gångvägar
Dnr SBN 2016/202   KS 2016/138
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-11-16; § 142 
Medborgarförslag: Göra allvar av talet om att förbättra 
snöröjningen
Dnr SBN 2016/136   KS 2016/32
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-11-16; § 143 
Medborgarförslag: Bygg en hundrastgård i Västerhaninge på 
Ribbysidan 
Dnr SBN 2016/203   KS 2016/137



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 60 (61)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag äldrenämnden 2016-11-23; § 133 Rapportering 
enligt socialtjänstlagen - kvartal 3
Dnr ÄN 2016/187
 

Förslag till beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Ordföranden meddelar, efter samråd med vice ordförandena, att ett 
extra sammanträde ska äga rum 2016-12-19 kl 13.00 för 
behandling av ärendet om plan för anskaffning av bostäder till av 
staten anvisade nyanlända med uppehållstillstånd. Presidiet är inte 
enigt om tidpunkten för det extra sammanträdet.
Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Kennerth 
Valtersson (SD) att ärendet behandlas vid kommunfullmäktiges 
nästa ordinarie sammanträde.
Ordföranden konstaterar att i enlighet med kommunfullmäktiges 
arbetsordning beslutar ordföranden, efter samråd med vice 
ordförandena, om tid för extra sammanträde, varför yrkandena 
från Martina Mossberg (M) och Kennerth Valtersson (SD) 
inte ställs under proposition.

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, 
Sadik Akan, Lars Lindholm och Kjell Larsson – samtliga (M) – 
Bernt Strömberg, Yvonne Forsberg, Kennerth Valtersson, Christian 
Lindefjärd, Eva Manners och Dennis Askling – samtliga (SD) – 
reserverar sig mot ordförandens beslut om extra sammanträde.
__________



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 61 (61)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Expedieras: Akter



Haninge kommunfullmäktige: VOTERINGSRESULTAT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Votering: § 339 Kungörelse
2016-12-05  kl. 16:04
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totalt [JA]: 32
Totalt [NEJ]: 29
Totalt [AVSTÅR]: 0
Totalt [FRÅNVARANDE]: 0

310620. Strömberg Bernt (SD) - NEJ
381031. Karlfeldt Birgitta (M) - NEJ
420713. Ungerson Jaan (S) - JA
420821. de Wendel Gilbert (M) - NEJ
421114. Valtersson Kennerth (SD) - NEJ
440124. Mattsson Mats (M) - NEJ
440311. Lindholm Lars (M)(Ersätter Kjellin Mikael) - NEJ
450409. Lublin Pia (L) - NEJ
450520. Larsson Kjell (M) - NEJ
450709. Ahlgren Birgitta (MP)(Ersätter Coksürer Mehmet) - JA
460413. Erlandsson Christer (S) - JA
470709. Manners Eva (SD) - NEJ
470910. Nordgren Barbro (S)(Ersätter Erfani Sepideh) - JA
490517. Svensson Göran (S) - JA
490729. Bernhardsson Margareta (S) - JA
491211. Kalasniemi Esa (S)(Ersätter Spångberg Joakim) - JA
500502. Hedin Kerstin (S)(Ersätter Jensen Tomas) - JA
510815. de Pourbaix-Lundin Marietta (M) - NEJ
530214. Öhman Ulla-Britt (C) - JA
530815. Bjerrhorn Kjell (L) - NEJ
560531. Reunanen Ali (M)(Ersätter Tomic Marin) - NEJ
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
601028. Forsberg Yvonne (SD) - NEJ
601201. Wasiewicz Ewa (M)(Ersätter Goding Joakim) - NEJ
620404. Palmgren Madeleine (S)(Ersätter Larbi Latifa) - 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



660804. Litholm Marie (KD) - NEJ
660921. Nordlund Anders (S) - JA
670516. Svensson Mikko (S) - JA
680615. Svensk Johan (MP) - JA
690718. Akan Sadik (M)(Ersätter Lassnäs Daniel) - NEJ
700101. Tuncer Acer (MP)(Ersätter Ragnar Anna) - JA
700414. Haaf Annett (S) - JA
701202. Fridebäck Michael (M) - NEJ
701229. Fägersten Maria (S) - JA
710822. Dogru Sedat (M) - NEJ
711228. Hammarberg Tobias (L) - NEJ
720318. Kjellin Pernilla (M) - NEJ
731214. Wasberg Meeri (S) - JA
741218. Anstrell Alexandra (M) - NEJ
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
790523. Reinemar Marianne (-) - JA
791225. Bernhardsson Mattias (RS) - JA
840402. Eriksson Kristoffer (M) - NEJ
860122. Skånberg Samuel (V) - JA
870305. Rigney Thörnblom Lina (RS) - JA
890523. Ovsiannikov Tove (V) - JA
940104. Askling Dennis (SD) - NEJ



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/417

§ 342 Svar på interpellation från Tobias 
Hammarberg (L) om trygghet och studiero i 
skolan, bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

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









Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/455

§ 343 Svar på interpellation från Joakim Goding (M) 
om nedgången i biblioteksutlåning och 
tillgång till ny media, bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 
Coksürer (MP).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

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



                                                                                         

 

 

 

 

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Mehmet Coksürer (MP) angående nedgången i 

biblioteksutlåning och tillgång till ny media 

Biblioteken spelar en mycket viktig roll för att främja språkutveckling och läslust hos barn och unga. 
Det är viktigt är att biblioteken är tillgängliga för alla, att det finns ett brett utbud, att de är av god 
kvalitet med kunniga medarbetare.  I Haninge borde detta vara särskilt angeläget då kommunen 
ligger i bottenskiktet bland Sveriges skolkommuner och dessutom störtdyker i de rankingar som tas 
fram av både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. 

Svensk biblioteksförening sammanställer statistik över folkbiblioteken på kommun- och länsnivå 
vartannat år. Årets rapport visar att Haninge tillhör de kommuner som har minst utlåning i 
Stockholmsregionen. Antalet barnbokslån per barn har exempelvis minskat med en tredjedel på två 
år. Haninge är också näst sämst i länet på att köpa in ny media till biblioteken och har näst minst 
andel biblioteksdatorer per invånare i södra länet. Detta är en mycket oroväckande trend. Något 
motsägelsefull ligger kommunen däremot högre när det gäller antal heltidsanställda och 
driftskostnad per invånare. 

Det rödgröna minoritetsstyret (S, MP och C) har följande prioriteringar i sin politiska plattform för 
2015-2018: ”Haninge kommun ska följa upp de ändringar som gjorts i bibliotekslagen genom att 
tydligt ge biblioteken i uppdrag att ge kunskapsspridning, öka läskunnigheten och främja 
användandet av IT i lärandet, ” samt  ” Bemannade folkbibliotek, biblioteksfilialer eller 
skolbibliotek ska finnas i alla kommundelar”.   

Jag vill ställa följande frågor till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) 

1. Vet du som ansvarig ordförande varför framför allt barnboksutlåningen och inköp av ny 

media sjunkit så kraftigt i Haninge? 

2. Har du någon plan för att vända den negativa trenden för barnbokslån i kommunen?  

3. Anser du Mehmet Cocksürer (MP,) att du ansvarar för ett effektivt utnyttjande av den 

kompetens som finns i Haninges bibliotek för att få fler barn och unga att läsa fler böcker och 

därmed öka läsförståelsen? 

4. Har något uppdrag getts för att biblioteken ska ge ”kunskapsspridning, öka läskunnigheten 

och främja IT-användandet” i enlighet med den politiska plattformen? 

5. Hur många fler kommundelar har fått tillgång till bemannade bibliotek/filialer i enlighet med 

den politiska plattformen? 

 

För Moderaterna i Haninge 

 

_______________________ 

Joakim Goding (M) 







Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/456

§ 344 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om planerad flytt av Ribby förskolas gård, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

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



                                                                                         

 

 

Interpellation till grund- och förskolenämndens ordförande 

Maria Fägersten (S) om planerad flytt av Ribby förskolas gård 

 
Ribby förskola öppnade sin verksamhet 2008 i den gamla folkhögskolans lokaler i Västerhaninge. En 
detaljplan hade tre år tidigare antagits för fastigheten, som är i kommunens ägo. Detaljplanen 
medger skolverksamhet i byggnaden alternativt lokaler för allmänheten. Att en förskola med över 
130 inskrivna barn skulle bedriva verksamhet på fastigheten fanns troligtvis inte med i planerna då 
hela den tomt som utgör förskolans gård markerades för bostäder i detaljplanen.  
 
Nu har den rödgröna minoriteten drivit igenom sina planer att låta uppföra 
serviceboende/flyktingboende på förskolans gård, trots att en klar majoritet från kommunfullmäktige 
krävt att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige. Trots att grund- och förskolenämnden är 
ansvarig för verksamheten har ingen information lämnats tidigare till ledamöterna om att den 
rödgröna kommunledningen planerar att sälja förskolans gård till ett bolag, inte ens när de rödgröna i 
socialnämnden drev igenom ett hyresavtal med samma bolag har ledamöterna i grund- och 
förskolenämnden fått någon information.  
 
Det är illa nog att en minoritet i fullmäktige smider planer som berör hundratals barn och föräldrar 
utan att bereda ärenden i demokratisk ordning. Jag måste som ledamot i den nämnd som ansvarar 
för förskolebarnens trygghet och utbildning uttrycka min fasa över att den politiska ledningen i 
nämnden inte tar sitt ansvar. I den rödgröna minoritetens politiska plattform uttrycks ett krav om att 
barnkonsekvensanalyser ska tas fram inför alla beslut som berör barn. Ribby förskola har på eget 
initiativ tagit fram en sådan barnkonsekvensanalys som övervägande pekar på stora risker för barnen 
om förskoalns gård flyttas.  
 
Jag vill ställa med hänvisning till ovanstående ställa följande frågor till grund- och förskolenämndens 
ordförande Maria Fägersten (S)  
 
1. Varför har grund- och förskolenämnden inte behandlat den planerade flytten av förskolegården?  

2. Vilken information har du Maria Fägersten (S) fått om planerna för flytten av förskolegården och 
har du varit med och tagit några beslut i detta ärende?  

3. När ska politikerna i nämnden som ansvarar för förskolan få ta del av planerna och yttra sig?  

4. Kommer den barnkonsekvensanalys som tagits fram av förskolan att beredas, eller var de fagra 
löftena i den politiska plattformen bara vackra ord?  
 

 

 

____________________       

Sara Sixten (M)          







Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/457

§ 345 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om arvodesnedskärningar till gode män, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

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



                                                                                         

 

 

 

 

Interpellation till kommunstyrelsen ordförande Meeri 

Wasberg (S) gällande arvodesnedskärningar till gode män 

20 september kom ett nyhetsbrev ut till gode män från Södertörns överförmyndarnämnd. Där 

informerades det om att ersättningen för att vara god man för ett ensamkommande flyktingbarn 

som fått PUT sänks från dagens 1772 kr. per månad till 1000 kr. från och med 1 oktober 2016.  

Runt om i Sverige och inte minst i Stockholmsregionen har vi kunnat läsa om bristen på bra gode män 

det senaste året. Även om Södertörns överförmyndarnämnd som Haninge ingår i inte har varit värst 

ute i krisen har barn ändå fått vänta flera månader på att få en god man. Rekryteringen har tagit tid. 

Nu meddelas förändringar av arvodet för gode män med en sänkning på cirka 44 % med 10 dagars 

varsel.  

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 

Meeri Wasberg (S) 

1. Var detta beslut förankrat med det politiska minoritetsstyret i Haninge? 

2. Tror du Meeri Wasberg (S) att denna sänkning kommer att gynna Södertörns 

överförmyndarnämnd? 

3.  Anser du Meeri Wasberg att tidsaspekten i denna ekonomiska förändring varit rimlig? 

 

 

 

 

_______________________ 

Alexandra Anstrell (M) 









Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/458

§ 346 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om det ökande försörjningsstödet och 
arbetslösheten, bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

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



 

 

 

 
 
 
 
Interpellation till kommunalrådet med ansvar för Sociala 
frågor Petri Salonen (C) gällande det ökande 
försörjningsstödet och arbetslösheten 
 

Senaste delårsrapporten i socialnämnden visar att utrikesfödda utanför Europa i Haninge fortsatt har 
svårt att komma in på arbetsmarknaden, hela 56 procent av de inskrivna arbetslösa på 
arbetsförmedlingen är födda utanför Europa.  
 
Vidare är det tydligt att försörjningsstödet är på väg åt helt fel håll. Antalet bidragshushåll har ökat 
och så även andel hushåll med långvarigt försörjningsstöd. Nära 55 procent av de aktuella hushållen 
är långvarigt aktuella. En paradox i det ovan är att antal bidragshushåll minskat i kommundel Jordbro 
med 17 procent. Medelbistånd per hushåll i kronor 2015 var i Haninge 8221kr och i riket endast 7284 
kr Utbetalt ekonomiskt bistånd delat på antalet invånare är i Haninge 839 kr, medel i länet är 901 kr 
och riket 1081 kr. Dock finns kommuner i länet som exempelvis Solna som ligger på låga 291 kr. 
 
Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till kommunalrådet Petri Salonen (C) 
 
1 Vilka insatser planerar du att införa för att främja andel födda utanför Europa på 
arbetsmarknaden? 
2 Har kommunalrådet Salonen (C) för avsikt att vidta åtgärder för att minska andelen biståndshushåll 
och då också biståndsbeloppet/ invånare? 
3 Har Petri Salonen för avsikt att omorganisera kommunens verksamhet för att bättre kunna få 
invånare snabbare till arbete? 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 
Alexandra Anstrell (M) 
 







Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/459

§ 347 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om ekologiska inköp, bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor 
Annica Hjerling (MP).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

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



                                                                                         

 

 

 

 

Interpellation till ansvarig för hållbarhetsfrågor i 

kommunstyrelsen,  Annika Hjerling (Mp), gällande ekologiska 

inköp. 

När ett av de offentliga köken beställer ekologiska produkter så finns flera svårigheter. Exempelvis så 

styckförpackas vissa rotfrukter i plast vilket tar lång arbetstid i anspråk för att ta bort samt att det 

upplevs som att det inte är speciellt hållbart. När Haninge mäter andelen ekologiska inköp mäts 

andelen av totala inköpskostnaden. Det vill säga att om ett kök gör en stor beställning av en dyr 

ekologisk vara så kan de rent teoretiskt bli så att ett kök köper billig sämre mat för resterande slant 

för att snabbt komma upp i målet om minst 50 % ekologiska inköp. Det gör att mätvariabeln blir 

oerhört trubbig och kvalitén kan bli lidande och då alltså också matgästerna inom skola, förskola och 

äldreomsorg.  

Enligt en rapport från International Centre for Research in Organic food systems i Århus tidigare i år 

är ekologisk mat inte nyttigare för oss att äta och inte heller bättre för miljön. Samtliga experiment 

de gjort visar att växtnäringsläckaget blir mycket större vid ekologisk odling. Däremot kan det vara 

bättre för en biologisk mångfald och mindre utsläpp av kemikalier. Enligt forskare Lars Bergström 

lägger staten, landstingen och kommunerna ner miljardbelopp varje år på subventioner av ekologisk 

mat genom miljöstöd till bönderna och upphandlingar av ekologisk mat till skolor och sjukhus. Detta 

trots avsaknad av vetenskapligt stöd för att det är bättre för hälsan eller miljön. Han menar vidare att 

de extrapengar som läggs på ekologisk skolmat skulle räcka till 3000 lärare.  

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunalrådet och ansvarig för 

hållbarhetsfrågor Annika Hjerling (Mp) 

1. Har du Annika Hjerling (Mp) några planer på att utreda arbetet med ekologiska inköp för att 

se om de har förväntade effekter? 

2. Anser kommunalrådet Annika Hjerling (MP) att dagens mätvariabel för inköp av ekologisk 

mat är rättvisande? 

 

 

 

_______________________ 

Alexandra Anstrell (M) 









Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/460

§ 348 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om vart arbetet med besöksnäringen i 
Haninge tog vägen, bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av besöksnäringsansvarig Ulla-Britt Öhman (C).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

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



 

 
 
 
 
Interpellation till besöksnäringsansvarig Ulla-Britt Öhman (C) 
gällande vart arbetet med besöksnäringen i Haninge tog 
vägen? 
 
Haninge kommun har en beslutad besöksnäringsstrategi från 2012 där vi kan läsa att Haninge vill 
vara en besöksmagnet i Stockholmsområdet och strategin visar den väg kommunen vill gå i 
samarbete med närings- och föreningslivet. Till strategin finns en handlingsplan som sträckte sig fram 
till 2015. Där kan vi också läsa att Haninge kommun årligen skriftligen ska följa upp besöksnäringens 
utveckling genom att redovisa och analysera indikatorerna för besöksnäringen i kommunen. Vidare 
finns delen om Haninges matvecka som trots intresserade skolor för öppna skolkök och intressenter 
från Haninges näringsliv så har det runnit ut i sanden.  
 
Arbetet med Stockholm Archipelago verkar flyta på och det är bra men det drivs inte av Haninge utan 
där är vi bara en part. Om Haninge ska nå visionen 2020 om att vara navet för besöksnäringen bland 
Stockholms kranskommuner och den södra porten till Stockholms skärgård krävs tydligt ledarskap 
och en plan om hur arbetet ska ske. Då handlingsplanen inte är förnyad verkar arbetet ha stagnerat. 
 
Mina frågor till besöksnäringsansvarig Ulla Britt Öhman blir därför 
 
1 Har du Ulla Britt Öhman för avsikt att leda arbetet med besöksnäringen mot visionen 2020? 
2 Hur har du i så fall tänkt att göra det? 
3 Finns det en handlingsplan för framtiden? 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________ 
Alexandra Anstrell (M) 
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Dnr KS 2016/462

§ 349 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om lärartäthet och sjukfrånvaro i Haninges 
skolor, bordlagt ärende

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2016-11-07.
Svar lämnas av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Maria Fägersten (S) hemställer att interpellationen ska anses 
besvarad.
Sara Sixten (M) yrkar att interpellationen inte ska anses besvarad.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar att anse interpellationen 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, 
Sadik Akan, Lars Lindholm och Kjell Larsson – samtliga (M) – 
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt



                                                                                         

 

 

 

 

Interpellation 2016 till grund- och förskolenämndens 

ordförande Maria Fägersten (S) om lärartäthet och 

sjukfrånvaro i Haninges skolor.  

Sverige ska vara att ett land som byggs och konkurrerar med kunskap. Inget är så viktigt för en 

människas livschanser som att få en bra utbildning. Haninges skolor ska därför präglas av kunskap, 

trygghet och framtidstro och lägga grunden för vidare studier och jobb. För 12 år sedan fick den 

dåvarande Socialdemokratiska ledningen i Haninge ett obehagligt uppvaknande när Haninge 

placerade sig sist i lärarförbundets ranking av landets skolkommuner. Efter ett gemensamt beslut om 

en synvända började ett systematiskt förbättringsarbete som också lett till förbättrade resultat i 

skolan.  

Haninge rasar nu till det absoluta bottenskiktet i Lärarförbundets ranking igen. De kriterier där 

kommunen uppvisar sämst värden är Lärartäthet, resurser till skolan, friska lärare, andel godkänt i 

alla ämnen och utbildade lärare, där Haninge placerar sig på sista plats av 290 kommuner. Lärarnas 

riksförbund har också börjat rapportera om Sveriges skolkommuner. I årets rapport faller Haninge 31 

placeringar och placerar sig på plats 243 när det gäller resultat och plats 248 för behöriga lärare.  

Socialdemokraterna utlovade i valrörelsen 2014 att anställa 120 nya lärare i kommunen för mindre 

klasser och ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en tryggare och bättre kunskapsskola i 

Haninge. Vi kan nu konstatera att Haninge hamnar på plats 283 när det gäller lärartäthet och faller 

från plats 184 till 243 när det gäller friska lärare i Lärarförbundets ranking. Denna mycket 

oroväckande trend bekräftas också i grund- och förskolenämndens delårsrapportering 2016 som 

visar alarmerande siffror om en sjukfrånvaro på 11,2 %.  

Jag vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till Grund- och förskole nämndens 

ordförande Maria Fägersten(S) 

1. Vad anser du Maria Fägersten (S) om att Haninge hamnar sist av alla kommuner när det 
gäller utbildade lärare i Lärarförbundets ranking? 

2. Har du tagit några initiativ för att öka andelen utbildade lärare? 
3. Har du tagit några initiativ för att öka lärartätheten? 
4. Har du Maria Fägersten (S) vidtagit några åtgärder för att minska den höga sjukfrånvaron? 

 
 
 
 

 

_______________________ 

Sara Sixten (M) 
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Dnr KS 2016/497

§ 350 Ny IT-prismodell 2017 och omfördelning av 
nämndernas ramar med anledning av den 
nya modellen

Sammanfattning
Kommunstyrelsen godkände 2013-11-25, § 257, principer för en ny 
prismodell för IT. Den stora förändringen var då att kostnaderna 
delades upp i IT-arbetsplatskostnader och infrastrukturkostnader 
(gemensamma kostnader). Tidigare prismodell hade varit att alla 
IT-kostnader var inkluderade i priset för IT-arbetsplats. I ärendet 
beskrevs också att den beslutade prismodellen bör prövas och 
därefter utvärderas.
När prismodellen från 2013 beslutades så kunde inte alla kostnader 
härledas till den verksamhet som nyttjade infrastrukturen. 
Prismodellen innebar också att om en verksamhet ökade sina 
kostnader så fick alla andra vara med och betala. Det finns alltså 
inte något incitament till att hålla nere de gemensamma 
kostnaderna, då dessa inte direkt belastar den verksamhet som var 
andelningen till kostnadsökningen.
Nu har digital utveckling (DU) och ekonomiavdelningen arbetat 
fram en ny prismodell för kostnadsuppföljning och debitering av 
IT-kostnader för Haninge kommun, som tydliggör och skapar 
förutsättningar för verksamheterna att göra val och vilka 
ekonomiska konsekvenser dessa val får för verksamheten. Den nya 
IT-prismodellen och förändringarna jämfört med den nuvarande 
modellen beskrivs i kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteutlåtande.
Den nya IT-prismodellen påverkar verksamheternas kostnader. 
Kostnader har förflyttats från tidigare gemensamma kostnader till 
direkta kostnader. Gemensamma telefonikostnader som tidigare låg 
i priset för telefonen är flyttade till gemensamma kostnader. Vidare 
har nya fördelningsnycklar används och sammanlagt innebär detta 
att omfördelningar av kostnaderna mellan förvaltningarna kommer 
ske.
En beräkning har gjorts av vad modellskiftet medför för 



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Utdragsbestyrkande

förändringar av fördelningen av nämndernas kostnader. 
Beräkningen visar följande förändringar av kostnaderna mellan 
nämnderna:
Grund- och förskolenämnden + 1 298 tkr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 948 tkr
Kommunstyrelsen -788 tkr
Kultur- och fritidsnämnden - 626 tkr
Socialnämnden +803 tkr
Stadsbyggnadsnämnden -627 tkr
Äldrenämnden +888 tkr,
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående förändrad 
kostnadsfördelning ska nämnderna kompenseras för genom att 
nämndernas ramar för 2017 justeras på motsvarande sätt.

Underlag för beslut
- Tjänsteutlåtande 2016-11-02 – Ny IT-prismodell 2017 och 
omfördelning av nämndernas ekonomiska ramar med anledning av 
den nya modellen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Omfördelningen av nämndernas ramar med grund- och 

förskolenämnden + 1 298 tkr, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden - 948 tkr, kommunstyrelsen -788 tkr, 
kultur- och fritidsnämnden -626 tkr, socialnämnden +803 tkr, 
stadsbyggnadsnämnden -627 tkr, äldrenämnden +888 tkr, 
godkänns.

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Omfördelningen av nämndernas ramar med grund- och 

förskolenämnden + 1 298 tkr, gymnasie- och 
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vuxenutbildningsnämnden - 948 tkr, kommunstyrelsen -788 tkr, 
kultur- och fritidsnämnden -626 tkr, socialnämnden +803 tkr, 
stadsbyggnadsnämnden -627 tkr, äldrenämnden +888 tkr, 
godkänns.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden och 
äldrenämnden
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2 november 2016

Jörn Karlsson
PH Magnusson

Kommunstyrelsen

Ny IT-prismodell 2017 och omfördelning av nämndernas 
ekonomiska ramar med anledning av den nya modellen
Bakgrund
Kommunstyrelsen godkände 2013-11-25, § 257, principer för en ny 
prismodell för IT. Den stora förändringen var då att kostnaderna delades 
upp i IT-arbetsplatskostnader och infrastrukturkostnader (gemensamma 
kostnader). Tidigare prismodell hade varit att alla IT-kostnader var 
inkluderade i priset för IT-arbetsplats. I ärendet beskrevs också att den 
beslutade prismodellen bör prövas och därefter utvärderas.

När prismodellen från 2013 beslutades så kunde inte alla kostnader 
härledas till den verksamhet som nyttjade infrastrukturen. Prismodellen 
innebar också att om en verksamhet ökade sina kostnader så fick alla 
andra vara med och betala. Det finns alltså inte något incitament till att 
hålla nere de gemensamma kostnaderna, då dessa inte direkt belastade 
den verksamhet som var andelningen till kostnadsökningen. 

Nu har digital utveckling (DU) och ekonomiavdelningen arbetat fram en ny 
prismodell för kostnadsuppföljning och debitering av IT-kostnader för 
Haninge kommun, som tydliggör och skapar förutsättningar för 
verksamheterna att göra val och vilka ekonomiska konsekvenser dessa 
blir för verksamheten. 

Ny IT-prismodell 2017
Haninge kommun, likt alla kommuner i Sverige, står inför en ökad 
efterfrågan och ökade behov av digitalisering som ökar kraven på vad vår 
digitala förmåga ska kunna hantera. Dessa krav påverkar och ökar de 
kostnader kommunen har och kommer att ha för dessa delar av 
verksamheten. För att klokt kunna hantera dessa krav och kostnader har 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram en ny modell för 
kostnadsuppföljning och debitering av IT-kostnader. Uppdragets mål var 
att: 

 Skapa en relevant och förståelig tjänste- och kostnadsstruktur som 
avspeglar verksamhetens bild av sina inköp/kostnader 
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 Skapa och etablera en betalningsmodell som bygger på en fast 
baskostnad samt en flexibel del vilken baseras på faktiskt nyttjande

 Skapa förutsättningar för respektive verksamhet att göra aktiva val 
för att styra sin IT-kostnad

 Underlätta, förtydliga och förbättra kostnadsuppföljningen för IT-
tjänster.

 Förbereda inför de nya avtalen i nästa generations sourcing. 

Den nya modellen innebär att det tydliggörs vilka kostnader kommunen 
har, vilka kostnader som hör till respektive verksamhet samt vad de 
innehåller enligt bild nedan. 

Kostnaderna kommer att kunna ses av respektive verksamhet i 
debiteringssystemet Companion, där alla kostnadsbärare kommer att ha 
en inloggning. Detta innebär att varje chef kommer se exakt vad denne blir 
debiterad för; antal telefoner och abonnemang, antal datorer och 
programvaror, antal utskrifter, eventuella nycklade kostnader etc. 

Systemet kommer att användas för visualisering av kostnader för 
verksamheterna. Visualiseringen kommer att möjliggöra för chefer att bli 
medveten om vilka kostnader för IT som den egna verksamheten har samt 
hur denne kan påverka dessa kostnader själv genom att göra förändringar 
i sina köp från Digital utveckling.

De gemensamma kostnaderna kommer att fördelas mellan nämnderna 
inför varje budgetår och sedan är de låsta under året, för att kunna 
justeras till kommande år, om förvaltningarnas beteende förändras. De 
direkta kostnaderna kommer verksamheten att kunna påverka under 
löpande budgetår.
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Förändringar jämfört med 2016 års IT-prismodell
Som beskrivits ovan är en av de stora förbättringarna med att gå över till 
den nya modellen att kostnaderna blir tydliga för alla som bär sådana 
kostnader.

Den nya modellen innebär naturligtvis också en del andra förändringar så-
som:

Förändrad tjänstestruktur. 
Den nya uppbyggnaden av tjänster syftar till att man som användare ska 
känna igen sig i beskrivningar av tjänster på intranät och lätt kunna koppla 
detta till kostnaderna i Companion. Detta är också en förberedelse och 
förutsättning för att vi i kommunens kommande externa avtal ska kunna 
öka möjligheterna till egna val och egen påverkan på kostnader.

Ny tjänstestruktur: 

Tjänst Beskrivning Direkt Gemensam
Datakommunikatiom Nät, WiFi etc X
Datorarbetsplats Datormodell, program, livscykelhantering etc. X X
Digital Plattform plattform för e-tjänster mm X
Identitet och Åtkomst Säkerhetslösningar X
Serverplattform Databas, lagring, backup etc. X X
Telefoni Abonemang, Infrastruktur X X
Utskrift Skrivare X X
Tjänstesupport Servicedesk X
Samarbete e-post, chat, Lync etc X X
Personalkostnader Personal X
Strategiskt samarbete Utvecklingsinsatser i gemensamma delar X
Finansiella kostnader Avskrivningar från tidigare utvecklingsprojekt X

Förflyttningar av vissa tidigare utnycklade, gemensamma kostnader 
(tidigare infrastrukturkostnader) till direkta kostnader för nyttjande.
Nu kan servrar som enbart används för specifika system debiteras den 
verksamhet som använder systemet istället för som tidigare läggas i 
potten för gemensamma infrastrukturkostnader som alla fick vara med och 
betala. Det innebär att verksamheterna betalar för sitt nyttjande.

Transparens i kostnader för såväl kommunen som helhet som för de 
enskilda verksamheterna. 
Genom förbättrade underlag för kostnader möjliggörs nu inblick i 
kostnader och därmed också påverkansmöjligheter. En verksamhet kan 
alltså själv påverka sina kostnader genom förändrade köp av tjänster.

Uppdaterade transparenta fördelningsnycklar av gemensamma kostnader. 
Tidigare har olika nycklar används för olika fördelningar av olika 
kostnader. Nu används endast två; antal personal och antal elever. Dessa 
är de två främsta parametrarna att driva på verksamheternas kostnader. 
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Dessa nycklar är också tillgängliga för alla verksamheter vilket möjliggör 
kontroll på den egna kostnaden.

Förbättrat arbetssätt som säkerställer kvalitetssäkrade siffror.
I samband med framtagandet av den nya modellen har också processen 
med hantering av de ingående kostnaderna (fakturor) setts över och 
förbättrats vilket ger korrektare siffror ut i verksamheten.

Telefonikostnaderna
De gemensamma telefonikostnaderna har tidigare legat i det pris som 
verksamheterna betalar för varje telefon. I den nya modellen kommer de 
gemensamma telefonikostnaderna, såsom växel och support, att ingå i de 
gemensamma IT-kostnaderna. Kostnaden för telefonen kommer endast att 
ha de direkta kostnaderna som är kopplade till telefonen. Denna 
förändring är endast ett annat sätt att fördela telefonikostnaderna och 
innebär ingen utökning av de totala kostnaderna.

Den nya IT-prismodellens påverkan på verksamheternas kostnader.
Att kostnader har förflyttats från tidigare gemensamma kostnader till 
direkta kostnader samt att nya fördelningsnycklar används innebär att 
omfördelningar av kostnaderna mellan förvaltningarna kommer ske. En 
beräkning har gjorts på 2016 års siffror av vad modellskiftet medför för 
förändringar av fördelningen av nämndernas kostnader. Beräkningen visar 
följande förändringar av kostnaderna mellan nämnderna:

Nämnd Summa
Grund- och förskolenämnden 1 298 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -948 000
Kommunstyrelsen -788 000
Kultur- och fritidsnämnden -626 000
Socialnämnden 803 000
Stadsbyggnadsnämnden -627 000
Äldrenämnden 888 000
Summa 0

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående förändrad 
kostnadsfördelning ska nämnderna kompenseras för genom att 
nämndernas ramar för 2017 justeras på motsvarande sätt.

Andra kostnadsförändringar inför 2017
Haninge kommun och verksamheterna har under 2016 investerat i, bland 
annat, utbyggnad av nät samt andra förbättringar. Detta innebär att 
kommunens IT-kostnader har ökat och för 2017 innebär det en ökad 
kostnad på ca 6 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen anser att hela 
kostnadsökningen inte ska transfereras till nämnderna. 
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Kommunstyrelseförvaltningen måste också arbeta för att minska 
kostnadsökningen. Detta innebär att de gemensamma kostnaderna som 
debiteras 2017 kommer att öka med ca 3 mnkr.

Beträffande datorarbetsplatser så skall kommunstyrelseförvaltningens 
kostnader transfereras till den som använder datorn. För att täcka ökade 
kostnader för förändrade behov för datorarbetsplatser (hårdvara, support- 
och tjänstehantering, livscykelhantering, licenser, programvara etc.) 
kommer priset för en datorarbetsplats att höjas med ca 150 sek/månad. 
Höjningen kan variera beroende på datortyp och tillbehör. Prisökningen 
gäller inte elevdatorer, de s.k. 1:1 datorerna, som används inom skolan.

Ovanstående kostnadsökningar kommer inte att kompenseras i några 
förändrade ramar för nämnderna.

Förbättrad kostnadsuppföljning - större möjligheter till besparingar. 
Framtagandet av den nya modellen har möjliggjort en mer detaljerad 
kontroll över IT-kostnader i Haninge kommun, såväl på en övergripande 
nivå som på verksamhetsnivå. Denna möjlighet har kommunstyrelsen tagit 
vara på under året vilket resulterat i ett antal åtgärder som gjorts under 
2016. Här är några åtgärder som genomförts:

- Stängt ner datorarbetsplatser som inte har använts i verksamheten och 
på så sätt minskat våra kostnader till Tieto
- En översyn och reducering av 
   - nätverkskostnader
   - stängt ner e-postkonton som inte används
   - konsoliderat servrar och borttagning av servrar
- Förebygga mera så att det blir färre ärenden i supporten

Sammantaget har dessa åtgärder minskat kostnaderna med ca 3 mnkr. 
Om inte detta genomförts så skulle ökningen av kostnaderna, som 
fördelas till verksamheterna, varit högre.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

1. Omfördelningen av nämndernas ramar med grund- och 
förskolenämnden + 1 298 tkr, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden - 948 tkr, kommunstyrelsen -788 tkr, kultur- 
och fritidsnämnden -626 tkr, socialnämnden +803 tkr, 
stadsbyggnadsnämnden -627 tkr, äldrenämnden +888 tkr, godkänns.

Bengt Svenander Jörn Karlsson PH Magnusson
Kommundirektör Ekonomidirektör HR-direktör
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Dnr KS 2016/493

§ 351 Revidering av lokaltaxekategorier inom 
kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde, fr o m 2017-01-01

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09, § 108, om Mål och 
budget för 2015-2016. I avsnittet om nämndvisa ekonomiska ramar 
och mål gavs kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införa 
nolltaxa för hyra av kommunens planer och hallar för barn- och 
ungdomsverksamhet samt att utreda motsvarande lokalstöd till 
annan barn- och ungdomsverksamhet. Införandet av nolltaxan 
skulle enligt uppdraget ske successivt med start under 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-06-18, § 67, med 
förtydligande 2015-03-25, § 32, att införa nolltaxan i tre steg för 
nedanstående kategorier av verksamhet i kommunen för 
målgruppen barn och ungdomar 0-20 år och funktionsnedsatta i alla 
åldrar.
Steg 1: 1 juli 2015 för idrottsföreningars träningsverksamhet
Steg 2: 1 januari 2016 för kulturföreningars och studieförbunds 
verksamhet (exklusive uppvisningar)
Steg 3: 1 januari 2017 för övriga bidragsberättigade föreningars 
verksamhet samt för samtliga bidragsberättigade föreningars 
tävlings- och uppvisningsverksamhet
Kultur- och fritidsnämndens tidigare taxa 1 för idrottslokaler och 
idrottsplatser gällde samtliga föreningar och studieförbund för 
ungdomsverksamhet registrerade i kommunen. Eftersom nämnden 
beslutade om införande av nolltaxan i olika steg behövde taxa 1 vid 
införandet av tidigare steg delas upp i taxa 1A och 1B samt 
omformuleras, för att de olika taxekategorierna skulle kunna 
debiteras korrekt under den stegvisa införandeperioden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-10-26, § 98, att föreslå 
fullmäktige att med anledning av införande av steg 3, slå ihop och 
justera formuleringen av taxorna 1A och 1B enligt nedan, att gälla 
fr o m 2017-01-01.
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Taxa 1
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars och 
studieförbunds verksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år, samt 
för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Övervägande 
delen av gruppen ska bestå av barn- och ungdomar/personer med 
funktionsnedsättning.
Denna taxebeskrivning ska gälla för samtliga anläggningar som 
förvaltas/ägs av kultur- och fritidsförvaltningen inklusive idrotts- 
och fritidslokaler, Kulturhuset och Jordbro kultur- och 
föreningshus.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag.

Underlag för beslut
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-10-26, § 98, inklusive 
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-13

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och förslaget från 
Moderaterna. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Nedanstående lokaltaxekategori fastställs att gälla fr o m 2017-

01-01 för samtliga anläggningar som förvaltas/ägs av kultur- 
och fritidsförvaltningen inklusive idrotts- och fritidslokaler, 
Haninge kulturhus och Jordbro kultur- och föreningshus:
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Taxa 1
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars och 
studieförbunds verksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år, 
samt för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. 
Övervägande delen av gruppen ska bestå av barn- och 
ungdomar/personer med funktionsnedsättning.

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

Överläggningar i kommunfullmäktige
Mehmet Coksürer (MP) yrkar med instämmande av Christer 
Erlandsson (S) och Tobias Hammarberg (L) bifall till 
kommunstyrelsens förslag.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag från 
Moderaterna (bilaga).
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nedanstående lokaltaxekategori fastställs att gälla fr o m 2017-

01-01 för samtliga anläggningar som förvaltas/ägs av kultur- 
och fritidsförvaltningen inklusive idrotts- och fritidslokaler, 
Haninge kulturhus och Jordbro kultur- och föreningshus:
Taxa 1
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars och 
studieförbunds verksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år, 
samt för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. 
Övervägande delen av gruppen ska bestå av barn- och 
ungdomar/personer med funktionsnedsättning.
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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, 
Sadik Akan, Lars Lindholm och Kjell Larsson – samtliga (M) – 
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden









1

2016-10-13
Dnr KOFN 2015/138

Utveckling och stöd
Klas Sandberg

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av taxekategorier
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fattade den 18 juni 2014 beslut om att införa nolltaxa för 
hyra av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler/anläggningar för föreningars 
verksamhet för barn och ungdomar 0-20 år och funktionsnedsatta i alla åldrar. 
Nolltaxan ska införas i tre steg och då steg 3 av nolltaxan införs 2017-01-01 behöver 
vi därför justera definitionen av våra taxegrupper.

Kultur- och fritidsnämndens beslut om införande av nolltaxa innebär att de sedan 
tidigare tillämpade taxorna ändras och formuleras om under införandet av nolltaxans 
steg 3. Förvaltningen föreslår att taxa 1a och 1 b slås ihop och formuleras till att lyda 
som nedan:

- Taxa 1: 
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars och studieförbunds 
verksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år, samt för personer med 
funktionsnedsättning oavsett ålder. övervägande delen av gruppen ska bestå 
av barn- och ungdomar/personer med funktionsnedsättning.

Denna taxebeskrivning ska gälla för samtliga anläggningar som förvaltas/ägs av 
kultur- och fritidsförvaltningen inklusive idrotts- och fritidslokaler, Kulturhuset och 
Jordbro kultur- och föreningshus. 

Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som fastslår taxekategorier och 
därmed ska ärendet överlämnas till kommunfullmäktige efter nämndens beslut.
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Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
 definition av lokaltaxekategorier.

2.  Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
föreslagna lokaltaxekategorier att träda i kraft 2017-01-01.

Maria Lindeberg
förvaltningschef Lotta Gusterman

Utveckling och stöd

___________
Expedieras: Akt, kommunfullmäktige
För verkställande:
För kännedom: Klas Sandberg, Camilla Rosenberg
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Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden fattade den 18 juni 2014 beslut om att införa nolltaxa för 
hyra av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler/anläggningar för föreningars 
verksamhet för barn och ungdomar 0-20 år och funktionsnedsatta i alla åldrar. 
Nolltaxan ska införas i tre steg:

- 1 juli 2015 avseende idrottsföreningarnas träningsverksamhet för barn och 
ungdomar, 0-20 år, samt personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. 

- 1 januari 2016 avseende kulturföreningars och studieförbunds studiecirkel-, 
tränings- och repetitionsverksamhet för barn och ungdomar 0-20 år, samt för 
personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. 

- 1 januari 2017 avseende övriga föreningars barn- och ungdomsverksamhet, 
samt tävlings- och uppvisningsverksamhet för barn och ungdomar 0-20 år 
och för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. 

Då steg 3 av nolltaxan införs 2017-01-01 behöver vi därför justera definitionen av 
våra taxegrupper.

I nuläget har vi delat upp vår taxekategori (lokaltaxekategori 1)för barn och 
ungdomsverksamhet inklusive verksamhet för personer med funktionsnedsättning i 
två delar, 1a (omfattas av nolltaxa) och 1 b (omfattas inte av nolltaxa)enligt nedan; 

- 1a
Haninge kommuns bidragsberättigade idrottsföreningars träningsverksamhet samt 
kulturföreningars och studieförbunds verksamhet (exklusive uppvisningar) för barn 
och ungdomar, 0-20 år, samt för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. 
Övervägande delen av gruppen ska bestå av barn och ungdomar/personer med 
funktionsnedsättning.

-1b
Haninge kommuns övriga bidragsberättigade föreningars verksamhet för barn och 
ungdomar, 0-20 år, och för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. 
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars tävlings- och 
uppvisningsverksamhet för barn-och ungdomar, 0-20 år, samt för personer med 
funktionsnedsättning oavsett ålder. Övervägande delen av gruppen ska bestå av barn- 
och ungdomar/personer med funktionsnedsättning. 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kultur- och fritidsförvaltningen
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Förvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsnämndens beslut om införande av nolltaxa innebär att de sedan 
tidigare tillämpade taxorna ändras och formuleras om under införandet av nolltaxans 
steg 3. Förvaltningen föreslår att taxa 1a och 1 b slås ihop och formuleras till att lyda 
som nedan:

- Taxa 1: 
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars och studieförbunds 
verksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år, samt för personer med 
funktionsnedsättning oavsett ålder. (övervägande delen av gruppen ska bestå 
av barn- och ungdomar/personer med funktionsnedsättning).

Denna taxebeskrivning ska gälla för samtliga anläggningar som förvaltas/ägs av 
kultur- och fritidsförvaltningen inklusive idrotts- och fritidslokaler, Kulturhuset och 
Jordbro kultur- och föreningshus. Därmed får samtliga kultur- och 
fritidsförvaltningens objekt samma definition av taxekategori 1 vilket är en 
förenkling mot nuvarande kategoridefinition då ovan nämnda anläggningar för 
närvarande har olika definitioner.
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Dnr KS 2016/488

§ 352 Plan för anskaffning av bostäder till av staten 
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd

Sammanfattning
Sveriges kommuner har under lång tid tagit emot nyanlända som 
efter att de fått uppehållstillstånd bosätter sig och etablerar sig i 
Sverige, eller befinner sig i en kommun som asylsökande vuxen 
eller barn. Under 2015 har det skett en mycket stor ökning av 
antalet personer som kommit till Sverige och därmed även till 
Haninge kommun.
En av följderna av detta är att riksdagen har beslutat om en ny lag, 
lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning. Lagen innebär att sedan 2016-03-01 är kommunerna 
skyldiga att ge bostad till de flyktingar som får tillfälligt eller 
permanent uppehållstillstånd och blir anvisade av migrationsverket 
till resp kommun. Lagen slår fast att vid fördelningen av 
anvisningar mellan kommuner skall hänsyn tas till kommunens 
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna 
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, samt 
omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Tillgången 
till bostäder beaktas inte vid fördelningen. Fler nyanlända kommer 
framöver att anvisas till kommuner där det finns goda 
etableringsförutsättningar. Samtidigt är bostadsbristen i 
storstadslänen ett stort hinder för både mottagande och en god 
etablering.
Detta betyder för Haninge kommun att kommunen är skyldig att 
tillhandahålla bostäder åt 253 personer som väntas anvisas under 
2016. Skyldigheten kommer att omfatta 359 personer under 2017. 
För åren därefter går det f n inte att bedöma antalet personer som 
kommer att anvisas.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bifogad skrivele vilket 
arbete som har genomförts hittills och hur planeringen ser ut för det 
kommande året. Vidare framgår att det trots detta arbete kvarstår 
att anskaffa ett sort antal bostäder.
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Kommunen har hittills arbetat med anskaffningen av bostäder 
enligt de huvudsakliga principer som socialnämnden har fastställt, 
dvs
- i första hand lägenheter till lägenhetspoolen genom friställande av 
lägenheter som kommunen hyr eller äger idag och som inte 
används till bostadsändamål, samt inhyrning av enskilda lägenheter 
i det befintliga beståndet av hyreshus.
- i andra hand lägenheter genom inhyrning av enskilda bostäder 
eller blockförhyrning av grupper av lägenheter i de hyreshus som 
uppförs genom nyproduktion.
- i tredje hand lägenheter genom inköp av bostadsrätter. Detta kan 
inte göras utan separat beslut om finansiering.
- i fjärde hand genom uppförande av tillfälliga byggnader på 
tidsbegränsat bygglov.
Av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse framgår att första- och 
andrahandsåtgärderna är otillräckliga jämfört med de behov som 
redovisas. Tredjehandsalternativet har inte använts, bl a eftersom 
det inte finns någon anslagen ekonomisk ram för ändamålet utan 
finansieringen av varje ev köp måste behandlas för sig. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att fjärdehandsalternativet 
med tillfälliga bostäder måste prioriteras upp om kommunen skall 
ha en rimlig möjlighet att tillgodose behoven. Det krävs lösningar 
som på kortast möjliga tid ger störst antal bostäder.
Stadsbyggnadsförvaltningen har identifierat ett antal platser som 
bedöms som lämpliga att placera tillfälliga bostäder på. Platserna 
ligger på kommunens mark och har förhållandevis goda 
kommunikationsmöjligheter. De flesta platserna är planlagda med 
prickmark, park eller parkering där genomförandetiden har gått ut. 
Ingen planläggning bedöms ske på platserna inom den närmsta 
tioårsperioden.
Platserna behöver inga större markingrepp för att placera tillfälliga 
bostäder på och de har någon form av till-/utfartsmöjlighet. 
Platserna går att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Totalt 
redovisas 10 olika platser med totalt 368 bostäder.
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Kommunstyrelseförvaltningen redovisar också en grov bedömning 
av kommunens kostnader för att anskaffa bostäderna samt en 
översiktlig bedömning av kommunens ekonomiska risktagande.
En preliminär version av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 
har remitterats till socialnämnden. Nämnden beslutade 2016-11-08, 
§ 169, att godkänna den föreslagna planen samt hemställa att 
kommunfullmäktige antar den.

Underlag för beslut
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-11-09, ”Plan för 
anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med 
uppehållstillstånd”.
Socialnämndens beslut 2016-11-08, § 169, samt 
socialförvaltningens skrivelse 2016-11-03

Överläggningar i kommunstyrelsen
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag till beslut med följande ändring av den första 
beslutspunkten:
”1. Föreliggande plan för anskaffning av bostäder till av staten 
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd godkänns. De bostäder 
som enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag planeras att 
anskaffas med stöd av tidsbegränsade bygglov får även hyras ut till 
andra, i första hand till ungdomar som redan är folkbokförda i 
kommunen och saknar egen bostad.”
Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till 
kommunalrådsberedningens förslag inklusive föreslagen ändring 
från Meeri Wasberg (S) samt hemställer om att lämna särskilt 
yttrande (bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Marie Litholm (KD) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag inklusive föreslagen ändring från Meeri Wasberg (S) samt 
hemställer om att lämna särskilt yttrande (bilaga), vilket 
kommunstyrelsen medger.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag (bilaga).
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till eget förslag (bilaga).
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Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag med ändring av beslutspunkt 1 
enligt ovan, eget förslag från Moderaterna samt eget förslag från 
Sverigedemokraterna. Ordföranden ställer de tre förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreliggande plan för anskaffning av bostäder till av staten 

anvisade nyanlända med uppehållstillstånd godkänns. De 
bostäder som enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag 
planeras att anskaffas med stöd av tidsbegränsade bygglov får 
även hyras ut till andra, i första hand till ungdomar som redan 
är folkbokförda i kommunen och saknar egen bostad.

2. Kommunstyrelsen och socialnämnden ges i uppdrag att 
genomföra planen.

Reservationer
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck, 
samtliga (M), reserverar sig mot beslutet. Kennerth Valtersson 
(SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Tobias 
Hammarberg (L), Marie Litholm (KD), Mehmet Coksürer (MP), 
Petri Salonen (C), Johan Svensk (MP), Mattias Bernhardsson (RS), 
Nafi Cilgin (V), Åsa Westlund (S), Jaan Ungerson (S), Sahir 
Drammeh (MP), Göran Eriksson (S) och Samuel Skånberg (V) 
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie Litholm (KD) och Mattias Bernhardsson (RS) hemställer om 
att få lämna varsitt särskilt yttrande.
Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Pernilla Kjellin 
(M) bifall till eget förslag från Moderaterna. Martina Mossberg (M) 
yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen och i andra hand bifall till eget förslag från 
Moderaterna.
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Christian Lindefjärd (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag 
avslås. Kennerth Valtersson (SD) yrkar i första hand att ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen och i andra hand bifall till eget 
förslag från Sverigedemokraterna.
Anna Ragnar (-) yrkar att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen mot att ärendet ska avgöras vid pågående 
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras vid pågående sammanträde.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: "Den som vill att ärendet ska avgöras vid pågående 
sammanträde röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har 
fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen."
Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet av 
omröstningen är 35 ja-röster mot 25 nej-röster. 1 ledamot är 
frånvarande. (Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss. Därmed faller 
övriga yrkanden under debatten.
Martina Mossberg (M), Anna Ragnar (-) och Kennerth Valtersson 
(SD) yrkar bifall till den motivering till minoritetsåterremissen som 
lämnats av Moderaterna med tillägg från Anna Ragnar (-). 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att godta 
motiveringen till minoritetsåterremissen samt att resterande talare 
på talarlistan stryks.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen genom 

minoritetsåterremiss med följande motivering:
Ärendet behöver kompletteras med hur urvalet av platser har 
gått till och vilka fler lämpliga markområden som tagits fram 
inför urvalsprocessen. Trots att förslag till plan för anskaffning 
av bostäder pekar på ett stort behov av kommunikation har 
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ingen dialog förts med berörda invånare. Ärendet behöver 
kompletteras med hur denna kommunikation har genomförts 
inför beslut. Utredningen behöver kompletteras med en 
konsekvensanalys över hur de tillfälliga boendena kommer att 
påverka omgivningen och kommunal verksamhet. Ärendet 
behöver också kompletteras med en djupgående analys över hur 
kommunens kostnader för försörjningsstöd påverkas efter att 
den nyanlända förlorar sin etableringsersättning. Ärendet 
behöver kompletteras med okonventionella lösningar för 
anskaffning av bostäder såsom:
- medborgardialog för förankring,
- attefallshus på privata fastigheter,
- att titta över ersättning för att ta emot nyanlända i hemmet,
- hittelön för placeringar av barn och familjer samt tillfälliga 
boenden.

__________
Expedieras: Akt



Haninge kommunfullmäktige: VOTERINGSRESULTAT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Votering: § 352 Plan för anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med 
uppehållstillstånd
2016-12-05  kl. 22:33
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totalt [JA]: 35
Totalt [NEJ]: 25
Totalt [AVSTÅR]: 0
Totalt [FRÅNVARANDE]: 1

310620. Strömberg Bernt (SD) - NEJ
381031. Karlfeldt Birgitta (M) - NEJ
420713. Ungerson Jaan (S) - JA
420821. de Wendel Gilbert (M) - NEJ
421114. Valtersson Kennerth (SD) - NEJ
440124. Mattsson Mats (M) - NEJ
440311. Lindholm Lars (M)(Ersätter Kjellin Mikael) - NEJ
450409. Lublin Pia (L) - JA
450520. Larsson Kjell (M) - NEJ
460413. Erlandsson Christer (S) - JA
470709. Manners Eva (SD) - NEJ
470910. Nordgren Barbro (S)(Ersätter Jensen Tomas) - JA
490517. Svensson Göran (S) - JA
490729. Bernhardsson Margareta (S) - JA
510815. de Pourbaix-Lundin Marietta (M) - NEJ
530214. Öhman Ulla-Britt (C) - JA
530815. Bjerrhorn Kjell (L) - 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
601028. Forsberg Yvonne (SD) - 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
660130. Gustafsson Sven (M) - NEJ
660804. Litholm Marie (KD) - JA
660921. Nordlund Anders (S) - JA
670516. Svensson Mikko (S) - JA



680615. Svensk Johan (MP) - JA
681203. Ragnar Anna (-) - NEJ
690718. Akan Sadik (M)(Ersätter Lassnäs Daniel) - NEJ
700414. Haaf Annett (S) - JA
700704. Erfani Sepideh (S) - JA
701202. Fridebäck Michael (M) - NEJ
701229. Fägersten Maria (S) - JA
710822. Dogru Sedat (M) - NEJ
711228. Hammarberg Tobias (L) - JA
720318. Kjellin Pernilla (M) - NEJ
731214. Wasberg Meeri (S) - JA
741218. Anstrell Alexandra (M) - NEJ
750216. Hallberg Kristina (L) - JA
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
790523. Reinemar Marianne (-) - NEJ
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
890827. Tomic Marin (M) - NEJ
890918. Spångberg Joakim (S) - JA
940104. Askling Dennis (SD) - NEJ
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Dnr KS 2016/488

§ 302 Plan för anskaffning av bostäder till av staten 
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd

Ärende till kommunfullmäktige

Sammanfattning
Sveriges kommuner har under lång tid tagit emot nyanlända som 
efter att de fått uppehållstillstånd bosätter sig och etablerar sig i 
Sverige, eller befinner sig i en kommun som asylsökande vuxen 
eller barn. Under 2015 har det skett en mycket stor ökning av 
antalet personer som kommit till Sverige och därmed även till 
Haninge kommun.
En av följderna av detta är att riksdagen har beslutat om en ny lag, 
lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning. Lagen innebär att sedan 2016-03-01 är kommunerna 
skyldiga att ge bostad till de flyktingar som får tillfälligt eller 
permanent uppehållstillstånd och blir anvisade av migrationsverket 
till resp kommun. Lagen slår fast att vid fördelningen av 
anvisningar mellan kommuner skall hänsyn tas till kommunens 
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna 
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, samt 
omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Tillgången 
till bostäder beaktas inte vid fördelningen. Fler nyanlända kommer 
framöver att anvisas till kommuner där det finns goda 
etableringsförutsättningar. Samtidigt är bostadsbristen i 
storstadslänen ett stort hinder för både mottagande och en god 
etablering.
Detta betyder för Haninge kommun att kommunen är skyldig att 
tillhandahålla bostäder åt 253 personer som väntas anvisas under 
2016. Skyldigheten kommer att omfatta 359 personer under 2017. 
För åren därefter går det f n inte att bedöma antalet personer som 
kommer att anvisas.
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Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bifogad skrivele vilket 
arbete som har genomförts hittills och hur planeringen ser ut för det 
kommande året. Vidare framgår att det trots detta arbete kvarstår 
att anskaffa ett sort antal bostäder.
Kommunen har hittills arbetat med anskaffningen av bostäder 
enligt de huvudsakliga principer som socialnämnden har fastställt, 
dvs
- i första hand lägenheter till lägenhetspoolen genom friställande av 
lägenheter som kommunen hyr eller äger idag och som inte 
används till bostadsändamål, samt inhyrning av enskilda lägenheter 
i det befintliga beståndet av hyreshus.
- i andra hand lägenheter genom inhyrning av enskilda bostäder 
eller blockförhyrning av grupper av lägenheter i de hyreshus som 
uppförs genom nyproduktion.
- i tredje hand lägenheter genom inköp av bostadsrätter. Detta kan 
inte göras utan separat beslut om finansiering.
- i fjärde hand genom uppförande av tillfälliga byggnader på 
tidsbegränsat bygglov.
Av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse framgår att första- och 
andrahandsåtgärderna är otillräckliga jämfört med de behov som 
redovisas. Tredjehandsalternativet har inte använts, bl a eftersom 
det inte finns någon anslagen ekonomisk ram för ändamålet utan 
finansieringen av varje ev köp måste behandlas för sig. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att fjärdehandsalternativet 
med tillfälliga bostäder måste prioriteras upp om kommunen skall 
ha en rimlig möjlighet att tillgodose behoven. Det krävs lösningar 
som på kortast möjliga tid ger störst antal bostäder.
Stadsbyggnadsförvaltningen har identifierat ett antal platser som 
bedöms som lämpliga att placera tillfälliga bostäder på. Platserna 
ligger på kommunens mark och har förhållandevis goda 
kommunikationsmöjligheter. De flesta platserna är planlagda med 
prickmark, park eller parkering där genomförandetiden har gått ut. 
Ingen planläggning bedöms ske på platserna inom den närmsta 
tioårsperioden.
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Platserna behöver inga större markingrepp för att placera tillfälliga 
bostäder på och de har någon form av till-/utfartsmöjlighet. 
Platserna går att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Totalt 
redovisas 10 olika platser med totalt 368 bostäder.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar också en grov bedömning 
av kommunens kostnader för att anskaffa bostäderna samt en 
översiktlig bedömning av kommunens ekonomiska risktagande.
En preliminär version av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 
har remitterats till socialnämnden. Nämnden beslutade 2016-11-08, 
§ 169, att godkänna den föreslagna planen samt hemställa att 
kommunfullmäktige antar den.

Underlag för beslut
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-11-09, ”Plan för 
anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med 
uppehållstillstånd”.
Socialnämndens beslut 2016-11-08, § 169, samt 
socialförvaltningens skrivelse 2016-11-03

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreliggande plan för anskaffning av bostäder till av staten 

anvisade nyanlända med uppehållstillstånd godkänns.
2. Kommunstyrelsen och socialnämnden ges i uppdrag att 

genomföra planen.

Överläggningar i kommunstyrelsen
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag till beslut med följande ändring av den första 
beslutspunkten:
”1. Föreliggande plan för anskaffning av bostäder till av staten 
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd godkänns. De bostäder 
som enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag planeras att 
anskaffas med stöd av tidsbegränsade bygglov får även hyras ut till 
andra, i första hand till ungdomar som redan är folkbokförda i 
kommunen och saknar egen bostad.”
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Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till 
kommunalrådsberedningens förslag inklusive föreslagen ändring 
från Meeri Wasberg (S) samt hemställer om att lämna särskilt 
yttrande (bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Marie Litholm (KD) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag inklusive föreslagen ändring från Meeri Wasberg (S) samt 
hemställer om att lämna särskilt yttrande (bilaga), vilket 
kommunstyrelsen medger.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag (bilaga).
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till eget förslag (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag med ändring av beslutspunkt 1 
enligt ovan, eget förslag från Moderaterna samt eget förslag från 
Sverigedemokraterna. Ordföranden ställer de tre förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreliggande plan för anskaffning av bostäder till av staten 

anvisade nyanlända med uppehållstillstånd godkänns. De 
bostäder som enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag 
planeras att anskaffas med stöd av tidsbegränsade bygglov får 
även hyras ut till andra, i första hand till ungdomar som redan 
är folkbokförda i kommunen och saknar egen bostad.

2. Kommunstyrelsen och socialnämnden ges i uppdrag att 
genomföra planen.

Reservationer
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck, 
samtliga (M), reserverar sig mot beslutet. Kennerth Valtersson 
(SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelsen, socialnämnden
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För kännedom: Övriga nämnder, Haninge Bostäder, Tornberget
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Plan för anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med 
uppehållstillstånd 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Föreliggande plan för anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med 
uppehållstillstånd godkänns.

2. Kommunstyrelsen och socialnämnden ges i uppdrag att genomföra planen.

2. Bakgrund

Sveriges kommuner har under lång tid tagit emot nyanlända som efter att de fått 
uppehållstillstånd bosätter sig och etablerar sig i Sverige, eller befinner sig i en kommun 
som asylsökande vuxen eller barn. Under 2015 har det skett en mycket stor ökning av 
antalet personer som kommit till Sverige och därmed även till Haninge kommun.

En av följderna av detta är att riksdagen har beslutat om en ny lag, lagen (2016:38) om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen innebär att sedan 2016-
03-01 är kommunerna skyldiga att ge bostad till de flyktingar som får tillfälligt eller 
permanent uppehållstillstånd och blir anvisade av migrationsverket till resp kommun. 
Lagen slår fast att vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner skall hänsyn tas 
till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna 
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, samt omfattningen av 
asylsökande som vistas i kommunen. Tillgången till bostäder beaktas inte vid 
fördelningen. Fler nyanlända kommer framöver att anvisas till kommuner där det finns 
goda etableringsförutsättningar. Samtidigt är bostadsbristen i storstadslänen ett stort 
hinder för både mottagande och en god etablering. 

Detta betyder för Haninge kommun att kommunen är skyldig att tillhandahålla bostäder 
åt 253 personer som väntas anvisas under 2016. Skyldigheten kommer att omfatta 359 
personer under 2017. För åren därefter går det f n inte att bedöma antalet personer som 
kommer att anvisas. 

 Kommundirektören

Kommunstyrelsen
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Antalet anvisade personer är inte lika med det antal bostäder kommunen behöver 
tillhandahålla. Hushållsstorleken avgör. Anvisade enpersonshushåll kommer att 
dominera 2016 

och 2017, dvs ensamstående. Enligt uppgift under hand från länsstyrelsen uppgår 
andelen ensamstående av de till hela länet anvisade personerna f n (oktober 2016) till 
över 90 %. Andelen antas sett över en längre tid utgöra ca 80 %. Det hindrar inte att två 
eller flera ensamstående kan erbjudas gemensam bostad alternativt att man parallellt 
anskaffar ”korridorboenden”.

Det kan noteras att fortfarande beviljas asylsökande permanent uppehållstånd enligt 
tidigare lagstiftning. Det innebär att de också har rätt till familjeåterförening. I dagsläget 
är det svårt att uppskatta hur många personer som har rätt till familjeåterförening. Med 
största sannolikhet kommer det dock att innebära ett ökat behov av bostäder. 

Det kan tillkomma ytterligare behov av bostäder för 2017 och 2018 efter det att nya 
regler för ensamkommande flyktingbarn träder i kraft nästa år. Det skall göras en 
bedömning av 
alla de ensamkommande barn som fyller 18 nästa år. De som inte har något särskilt 
vårdbehov skall kommunerna erbjuda plats i ett eget boende (lägenhet eller rum på 
elevhem eller liknande). För Haninge gäller det ca 90 ungdomar som skall bedömmas 
under 2017. Av dessa personer uppskattas ca 48 klara eget boende och behöver erbjudas 
ett ordinärt boende under 2017. För 2018 bedöms antalet vara färre än 40 som behöver 
ett eget boende.

3. Genomförda åtgärder

Fram tills för något år sedan reglerades flyktingmottagingen genom överenskommelser 
mellan resp kommun, länsstyrelsen och migrationsverket. Haninges sista 
överenskommelse beslutades av kommunfullmäktige 2015-04-13, § 87, och avsåg 
mottagande av 98 nyanlända flyktingar under 2015. Detta sätt att arbeta har ersatts av 
den ovan nämnda lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Fullmäktiges beslut 2015-04-13 innehöll även ett uppdrag till socialnämnden att i 
samråd med kommunstyrelsen ta fram en plan för tillgång till fler lägenheter samt att 
socialnämnden i samråd med berörda nämnder utreder hur kommunens mottagande av 
nyanlända kan förbättras och utvecklas.

Socialnämnden fastställde 2015-09-29, § 140, en plan för boendemöjligheter för 
flyktingmottagande. I planen anges fyra alternativ för att säkra tillgången på lägenheter:
- I första hand införskaffas lägenheter till lägenhetspoolen genom friställande av 
lägenheter som kommunen hyr eller äger idag och som inte används till 
bostadsändamål.  Även inhyrning av enskilda lägenheter i det befintliga beståndet av 
hyreshus i kommunen kan bli aktuellt. 
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- I andra hand införskaffas lägenheter genom inhyrning av enskilda bostäder eller 
blockförhyrning av grupper av lägenheter i de hyreshus som uppförs genom 
nyproduktion i kommunen.
- I tredje hand införskaffas lägenheter genom inköp av bostadsrätter. 
- I fjärde hand genom uppförande av tillfälliga byggnader på tidsbegränsat bygglov.

Kommunstyrelsen delgavs socialnämndens plan 2015-10-26, § 258, och gav 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, under ledning av socialnämnden, anskaffa 
lägenheter till en lägenhetspool i enlighet med den av socialnämnden antagna planen.

Socialförvaltningen lämnade en rapport till socialnämnden 2016-08-29, § 121, med 
redogörelse för hur förvaltningen arbetat med den antagna planen under de senaste elva 
månaderna. Det har inte varit aktuellt att införskaffa lägenheter genom inköp av 
bostadsrätter. När det gäller tillfälliga byggnader på tidsbegränsat bygglov har det rört 
sig om tio nya lägenhetsmoduler. 
 
Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att lämna 
hyressäkerhet samt se över riktlinjerna för genomgångslägenheter. Ställande av 
hyressäkerhet skulle utgöra ett ytterligare verktyg att hjälpa människor att få ett eget 
boende och på så sätt minska behovet av genomgångslägenheter.

Hittills under 2016 har kommunen ordnat bostäder åt 122 nyanlända (per slutet av 
oktober). 

Under början av året uppfördes en tillfällig byggnad med åtta lägenheter på 
Tvillingarnas gata i Brandbergen i anslutning till den byggnad som sedan tidigare ersatt 
psykiatriboendet på Skansvägen. I april kunde även den senare ställas iordning som 
bostäder åt nyanlända. Totalt har 46 nyanlända fått bostad i området. 

Vid halvårsskiftet iordningställdes en del av elevhemmet vid gamla Fredrik 
yrkesgymnasium som bostäder för nyanlända. Totalt har 16 nyanlända fått bostad i 
elevhemmet 

Härutöver har kommunen anskaffat sex hyreslägenheter från privatvärdar, som gett 
bostad åt totalt 31 nyanlända. 

Före sommaren påbörjades arbetet med att hyra in bostäder från privatpersoner för att 
sedan hyra ut i andra hand till nyanlända flyktingar. Hittills har 20 nyanlända kunnat 
flytta in i sådana bostäder.

4. Pågående planering

2016
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För den återstående delen av 2016 kommer tre nyproducerade lägenheter vid Ribby Allé 
att hyras in till lägenhetspoolen från Byggfast. Dessutom hyrs ett antal bostäder från 
privatpersoner. Totalt bedöms dessa bostäder kunna ta emot ca 30 personer.

Kommunen köper också in sju villavagnar som bedöms kunna ge bostad åt totalt 14-25 
personer.

Utöver detta har flera projekt som från början var tänkta att stå färdiga under slutet av 
2016 försenats så att de inte blir klara förrän en bit in på 2017.

Projekt som försenats till 2017

Fem nyproducerade tvårumslägenheter har hyrts in från Allfadern AB i Vega. 
Lägenheterna var ursprungligen planerade att stå klara hösten 2016, men bygget har av 
olika skäl försenats med ca sex månader. Lägenheterna bedöms ge plats åt 10-15 
personer.

Totalt ca 40 små lägenheter belägna i Najaden i avses hyras. Ursprungligen var 
lägenheterna planerade att stå klara under slutet av 2016, men förseningar i det stora 
ombyggnadsprojekt som pågår i Najaden har lett till förseningar även för lägenheterna. 
Totalt bör lägenheterna kunna ge plats åt ca 65 personer. 

Tolv nyproducerade lägenheter har hyrts in av Allfadern AB på Stationsvägen i 
Västerhaninge. Totalt 30 personer bedöms kunna bo i lägenheterna. De var från början 
planerade att stå klara i december 2016, men har försenats då bygget inte kan starta 
förrän en ny utevistelseyta för Ribby förskola har byggts. Kommunstyrelsen har anslagit 
medel för detta genom beslut 2016-09-26, § 259. Beslutet har överklagats till 
förvaltningsrätten, som ännu inte har avkunnat dom i målet. 

Övriga projekt som planeras för 2017

Ytterligare sju lägenheter hyrs in från Byggfast vid Ribby Allé. Totalt 20 personer 
bedöms kunna bo i lägenheterna.

Diskussioner pågår med Stena Fastigheter om att hyra 10 % av deras nyproduktion i 
Vega. Totalt rör det sig om ca 20 lägenheter.

Förhandling pågår med Home by Home om uppförande av 56 lägenheter med stöd av 
tidsbegränsat bygglov på Häggvägen i södra Handen. Kommunstyrelsen väntas besluta 
om hyreskontraktet i december 2016 eller i januari 2017.

Arbetet med privata inhyrningar fortsätter.

Planering för 2018

Diskussioner och förhandlingar pågår om följande objekt:
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- Byggfasts nyproduktion av hyresrätter i Ribby Ängar, Västerhaninge, ca 11 
lägenheter.

- Haninge Bostäder, Moränvägen Jordbro, 23 lägenheter.

- Gotska Fastighets AB, nyproduktion av hyresrätter, Åby entré, Västerhaninge,15 
lägenheter.

- Gamla Lundaskolan BoKlok/Skanska, Jordbro, 15 lägenheter.

- Västerhaninge, Skarplöt, BoKlok/Skanska, 10 lägenheter.

5. Återstående behov  

Det saknas i dagsläget bostäder för ca 100 personer för att kommunen skall kunna ta 
emot de 253 personer som länsstyrelsen har bestämt för 2016. 

För att ordna bostad åt 359 personer 2017 samt åt de ca 48 ungdomar över 18 år som 
ska erbjudas plats i ordinärt boende, ser det ut att behövas bostäder för ytterligare ca 160 
personer utöver vad som i nuläget finns planerat för 2017.

För 2018 ser bristen i dagsläget ut att vara bostäder för ca 125 personer för att nå upp 
till ett bedömt fördelningstal på 300.

Totalt för hela perioden 2016 till och med 2018 saknas i dagsläget planering för 
bostäder åt 385 personer.

6. Förslag till åtgärder 

Kommunen har hittills arbetat med anskaffningen av bostäder enligt de huvudsakliga 
principer som socialnämnden har fastställt, dvs
- i första hand lägenheter till lägenhetspoolen genom friställande av lägenheter som 
kommunen hyr eller äger idag och som inte används till bostadsändamål, samt 
inhyrning av enskilda lägenheter i det befintliga beståndet av hyreshus. 
- i andra hand lägenheter genom inhyrning av enskilda bostäder eller blockförhyrning av 
grupper av lägenheter i de hyreshus som uppförs genom nyproduktion.
- i tredje hand lägenheter genom inköp av bostadsrätter. Detta kan inte göras utan 
separat beslut om finansiering. 
- i fjärde hand genom uppförande av tillfälliga byggnader på tidsbegränsat bygglov.

Av redovisningen ovan framgår att första- och andrahandsåtgärderna är otillräckliga 
jämfört med de behov som redovisas. Tredjehandsalternativet har inte använts, bl a 
eftersom det inte finns någon anslagen ekonomisk ram för ändamålet utan 
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finansieringen av varje ev köp måste behandlas för sig. Kommunstyrelseförvaltningen 
bedömer att fjärdehandsalternativet med tillfälliga bostäder måste prioriteras upp om 
kommunen skall ha en rimlig möjlighet att tillgodose behoven. Det krävs lösningar som 
på kortast möjliga tid ger störst antal bostäder.

Stadsbyggnadsförvaltningen har identifierat ett antal platser som bedöms som lämpliga 
att placera tillfälliga bostäder på. Platserna ligger på kommunens mark och har 
förhållandevis goda kommunikationsmöjligheter. De flesta platserna är planlagda med 
prickmark, park eller parkering där genomförandetiden har gått ut. Ingen planläggning 
bedöms ske på platserna inom den närmsta tioårsperioden. 

Platserna behöver inga större markingrepp för att placera tillfälliga bostäder på och de 
har någon form av till-/utfartsmöjlighet. Platserna går att ansluta till kommunalt vatten 
och avlopp. 

I bilaga redovisas platserna med förslag på hur enheterna kan placeras och hur många 
bostäder det blir på varje föreslagen plats. Totalt redovisas 10 olika platser med totalt 
368 bostäder. I redovisningen ingår den ovan nämnda platsen vid Häggvägen i södra 
Handen.

Det betyder inte att samtliga bostäder måste användas för nyanlända. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det är en fördel om även andra grupper av 
boende ges möjlighet att flytta in. En blandning av boende med olika bakgrunder och 
samspel mellan människor är generellt positiv för samhällsutvecklingen. Det ligger 
närmast till hands att upplåta en del av bostäderna som ungdomsbostäder. Var och i 
vilken utsträckning får bedömas från plats till plats.

Utöver de identifierade platserna i bilagan finns det naturligtvis annan kommunal mark i 
strategiska lägen som kan vara lämplig att placera tillfälliga bostäder på. Flertalet av 
dessa platser kännetecknas dock av att planläggning bedöms påbörjas inom de närmsta 
åren. Det är därför olämpligt att låsa upp dem för bostäder med tillfälliga bygglov i tio 
år eller mer.

De tillfälliga bostäderna skulle byggas med stöd av tidsbegränsade bygglov för 10 år 
med möjlighet till förlängning med 5 år (max 15 år). En praktisk-ekonomisk 
förutsättning för tidsbegränsat bygglov är att byggnaden inte byggs fast. Tidsbegränsat 
bygglov kan avse uppförande av byggnad på mark som förstärks på ett enkelt sätt, men 
däremot knappast en komplicerad byggnad på mark som kräver en omfattande och dyr 
grundläggning, t ex pålning, helt enkelt för att det inte är rimligt att riva en sådan 
byggnad efter några få år. Marken skall vara lätt att återställa, vilket har varit ett av 
kriterierna för val av lämpliga placeringar. Ett annat kriterium är att placeringen av 
byggnaden och dess användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat 
sätt medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen. Förvaltningens bedömning 
av platserna är att dessa ligger inom lämpliga avstånd med tanke på t ex trafik och buller 
(jfr 9 kap 33 § PBL).
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I samtliga förslag är gällande detaljplaner från 1980 eller äldre där genomförandetiden 
har löpt ut. Därmed får bygglov utöver vad som följer av 9:31 b § PBL ges för en åtgärd 
som avviker från detaljplanen, om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen (dvs bostadsändamål).

Förslaget innehåller placering på mark för allmänt ändamål/park/allmän plats avseende 
sju av platserna. Tre platser ligger utanför detaljplanerat område.

När det gäller tidsbegränsade bygglov sägs följande i förarbetena till den senaste 
ändringen av PBL (prop. 2013/14:59).

Det finns situationer där mark står oanvänd i väntan på att den ska användas för avsett ändamål eller om 
det av någon anledning inte går att bevilja permanent bygglov. Tidsbegränsade bygglov kan i sådana 
situationer innebära en möjlighet för byggnadsnämnden att effektivisera markanvändningen genom att 
tillåta en åtgärd som är angelägen eller önskvärd under en begränsad tid. I en situation med bostadsbrist 
är tidsbegränsat bygglov ett sätt att använda marken effektivt samtidigt som utbudet av bostäder snabbt 
kan öka.

Att tidsbegränsade bygglov förlängs och kan ges för tio år med möjlighet till fem års förlängning innebär en 
minskad ekonomisk risk för byggherren och ökade möjligheter för byggherrar att få lönsamhet i 
byggprojekt med tidsbegränsat bygglov.

Prövningen av tidsbegränsade lov kan sammanfattas som att tidsbegränsat lov får ges 
om,
- Någon eller några, men inte alla, av de generella förutsättningarna för bygglov i PBL 
är uppfyllda (byggande av bostäder inom detaljplan med syfte att bebyggas med 
bostäder)
- Den sökande har begärt ett tidsbegränsat bygglov, och
- Åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid.
- Åtgärden uppfyller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap. 30-32a §§ PBL.

Samtidigt skall olägenheterna av åtgärden bedömas. Ett exempel är störande verksamhet 
i form av t ex buller, men ytterligare bostäder inom ett bostadsområde bör ej innebära en 
olägenhet i form av buller. Det kan finnas fler exempel.

Ett alternativ som återstår är att erbjuda de nyanlända boende på hotell eller 
vandrarhem. 
Detta är kostsamt, dels för att boende på hotell eller vandrarhem är dyra och dels för att 
det är osäkert om den nyanlände kan beviljas bostadsersättning och bostadsbidrag för 
sina hotellkostnader. Om det inte sker måste kommunen svara för hela den nyanländes 
boendekostnad. Boende på hotell eller vandrarhem innebär en kostnad på mellan 20 000 
kr och 50 000 kr per person och månad. Denna boendeform bedöms inte kunna utgöra 
någon större volym eftersom utbudet är litet.
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Den nyanlände får under sin etableringsperiod etableringsersättning som betalas av 
Försäkringskassan efter beslut av Arbetsförmedlingen. Etableringsersättningen kan max 
bli 308 kr per dag, fem dagar i veckan (cirka 6 610 kr per månad) i två år. Beloppet är 
beroende av i vilken omfattning den nyanlände deltar i aktiviteter. Den nyanlände kan 
även få bostadsersättning för den del av bostadskostnaden som överstiger 1 800 kronor 
men inte 5 700 kronor per månad. Bostadsersättningen kan alltså som mest betalas ut 
med 3 900 kronor per månad.

Detta innebär att den nyanlände har utrymme att betala hyra motsvarande ca 5 000 kr 
för ensamstående och upp till ca 8 500 kr för sammanboende med barn.

Hyror för bostäder som uppförs på tidsbegränsad bygglov är höga, ca 2 800 kr per m2 
och år. Detta motsvarar en månadshyra på ca 5 000 kr för en lägenhet på 20 m2. Det 
innebär att den nyanlände inte alltid klarar hela hyran med den etablerings- och 
bostadser-sättning samt eventuella tillägg och bidrag, som han eller hon får från 
Försäkringskassan. Bedömningen är därför att den nyanlände kommer att bli beroende 
av försörjningsstöd från kommunen.

Om man som räkneexempel utgår från att de 385 platserna som i nuläget saknas i plane-
ringen löses genom att kommunen hyr lägenheter uppförda med tidsbegränsat bygglov 
bestående av en mix av små ettor för ensamstående vuxna och tvårumslägenheter för 
par och små barnfamiljer, landar det totala hyresåtagandet för kommunen på som högst 
ca 35 000 000 kr per år med en löptid på 10-15 år. Nettokostnaden för kommunen (i 
form av försörjningsstöd eller liknande) bedöms då uppgå till ca 5 000 000 kr per år. 
Det kan noteras att det totala hyresåtagandet inte uppkommer från dag 1. Bostäderna 
kommer att tas i bruk successivt.

En annan risk är att alla bostäder inte är uthyrda varje dag under hela löptiden, dvs en 
vakansrisk. Under osannolika men ändå inte helt uteslutna omständigheter, skulle den 
allmänna efterfrågan på bostäderna kunna understiga tillgången. Det är svårt att bedöma 
vilka yttre omständigheter som skulle kunna leda till en sådan situation. Det kan gälla 
om nyanlända i större utsträckning än väntat löser sina bostadsbehov på andra delar av 
bostadsmarknaden. Det kan vara konjunkturberoende och det kan hänga samman med 
vilken återstående tid som gäller för de tidsbegränsade byggloven när en tilltänkt 
hyresgäst tar ställning till om den erbjudna bostaden är ett relevant alternativ.

Om person anvisas men blir försenad eller avviker innan eller efter inflytt så kan 
kommunen hos migrationsverket återsöka hyran för den lägenheten senast ett år efter 
det att kostnaden uppstod.

Kommunikationsbehov

Arbetet med att ta fram bostäder till nyanlända är en utmaning för de flesta kommuner i 
Stockholms län. Totalt ska 7 000 bostäder tas fram och kommunerna har idag 
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svårigheter att nå det fastställda antalet. Kommunerna behöver snabbt hitta lösningar. 
De lösningar som planeras i respektive kommun är likartade, t ex bostäder med 
tillfälliga bygglov. Det finns en risk att tillgängliga resurser inte räcker till och i värsta 
fall kan konkurrens uppstå. Provisoriska lösningar kan bli nödvändiga. 

Ur ett kommunikationsperspektiv innebär provisoriska lösningar ett ökat behov av att 
förbereda och genomföra informationsinsatser till samt samråda med olika intressenter. 
Vid varje tillfälle som ett provisoriskt boende inrättas krävs kommunikationsinsatser 
och stöd till involverade förvaltningar.  Erfarenheterna från beviljade bygglov till HVB-
hem visar att bygglov oftast överklagas och processerna kan bli utdragna. Många av de 
nu aktuella boendena kommer att kräva tidsbegränsade bygglov. Det innebär också ett 
ökat kommunikationsstöd till förvaltningarna.

För att kunna förutse och planera behovet av kommunikation krävs att de faktorer som 
kan innebära att planer inte kan fullföljas identifieras. Kommer det att vara möjligt att 
beställa och få olika bostadslösningar levererade? Vad händer om kommunen inte kan 
erbjuda de anvisade nyanlända boende? Krävs det tillfälliga bostäder? 

Varje enskilt objekt kräver kommunikationsinsatser. Det är därför nödvändigt att de 
kommunikativa behoven är identifierade och diskuterade inför varje enskilt beslut. Det 
kräver att alla fakta om respektive boende är kända när beslut fattas. 
Kommunikationsenheten kommer därför att involveras så snart en process inleds för att 
garantera att de kommunikativa perspektiven finns med i beslutsunderlagen.
Genomförande av planen 

Förutsatt att den föreslagna planen godkänns av kommunfullmäktige bör 
kommunstyrelsen och socialnämnden ges i uppdrag att genomföra planen. Det innebär 
att kommunstyrelsen säkerställer att de platser som anges i bilagan till planen kan tas i 
anspråk och att erforderliga avtal tecknas så att bostäder byggs på dessa platser. Det 
gäller dels avtal om att upplåta mark till den som bygger bostäderna och dels att hyra de 
färdiga bostäderna. För det fall byggaren själv föredrar att hyra ut direkt till den 
enskilda hyresgästen så räcker det att kommunen upplåter marken.

Kommunstyrelsen säkerställer också att avtal tecknas för de bostäder som avses hyras 
av andra fastighetsägare.

Rätten att teckna de avtal som behövs i det nu aktuella sammanhanget regleras i 
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning. Förfaringssättet varierar 
beroende på beloppsnivåer, hyrestider mm. Fler delegater berörs. I den mån delegaters 
beslutsrätt inte räcker till, fattas beslut av kommunstyrelsen.

Socialnämnden hyr därefter bostäderna av kommunstyrelsen enligt samma principer 
som gäller för verksamhetslokaler (internhyressystemet). Socialnämnden säkerställer att 
det finns resurser för att sedan hyra ut bostäderna i andra hand till de av staten anvisade 
personerna. Nämnden ansvarar för att det finns effektiva rutiner för detta.
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Som framgått ovan är det sannolikt att det uppkommer en kostnad för socialnämnden p 
g a att många anvisade personer kommer att behöva hjälp med att finansiera sitt boende. 
Kostnader som hänförs till förseningar i färdigställande av lägenheter, ändringar som 
tillkommer mm, är svåra att beräkna. Det går inte att för närvarande göra närmare 
beräkningar av vilka kostnader som är sannolika. Därför går det heller inte att besluta 
om närmare angivna medel för att täcka sådana kostnader. I ett inledande skede är den 
enda möjligheten att noga följa utvecklingen för att sedan bedöma det årliga 
finansieringsbehovet sett över längre tid.

Förslaget ovan baseras i huvudsak på hanteringen av de bostäder som anskaffas genom 
att bygga med stöd av tidsbegränsade bygglov. Bostäder som anskaffas på annat sätt 
kan i tillämpliga delar hanteras på samma sätt.

En utgångspunkt för förslagen är förvaltningens bedömning att de som bygger kommer 
att begära att kommunen på något sätt garanterar uthyrningen. Ett lämpligt sätt är att 
kommunen blockhyr bostäderna. Detta görs av kommunstyrelseförvaltningen. Därefter 
hyrs bostäderna ut till socialförvaltningen, som fördelar bostäderna till de av staten 
anvisade personerna. Detta förfaringssätt är i princip detsamma som för andra bostäder 
som kommunen har blockhyrt för sociala ändamål.

För de bostäder som socialförvaltningen inte skall använda för nyanlända, är det 
lämpligt att samordna uthyrningen med Haninge Bostäder AB genom att dessa bostäder 
erbjuds sökande i bolagets bostadskö. Kommunstyrelseförvaltningen och bolagets 
ledning behöver tillsammans bestämma hur det praktiskt skall gå till.

7. Övrigt

I avvaktan på att bostäder blir klara enligt planen ovan, arbetar socialnämnden och 
kommunstyrelsen vidare för att på olika sätt lösa behoven.

Härutöver har kommunstyrelsens ordförande i en skrivelse till Haninge Bostäder AB 
aktualiserat en fråga om hur bolaget kan bidra till att kommunen klarar det statliga 
åläggandet om att anskaffa bostäder till nyanlända. Överläggningar kommer att upptas i 
syfte att bolagets regler om fördelning av ledigblivna lägenheter under en viss tid 
anpassas efter kommunens skyldigheter gentemot staten.

Motsvarande kontakter tas även med de större privata hyresvärdarna i syfte att träffa 
överenskommelser med var och en av dem.

Bengt Svenander



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Socialnämnd Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2016-11-08

Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2016/392

§ 169 Plan för anskaffning av bostäder till av staten 
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
kommunfullmäktige på en plan på hur kommunen kan öka 
tillgången på bostäder till nyanlända under 2017 och framåt.
I planen presenteras de genomförda och de pågående åtgärderna. 
Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat tio områden som 
bedöms vara lämpliga för att uppföra tillfälliga bostäder på 
tidsbegränsat bygglov.

Underlag för beslut
- Tjänsteskrivelse – Plan för anskaffning av bostäder till av staten 
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse – Plan för anskaffning 
av bostäder till av staten anvisade nyanlända med uppehållstillstånd
- Bilaga med uppgifter över respektive lokalitet

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner den föreslagna planen för anskaffning 
av bostäder till av staten anvisade nyanlända med permanent 
uppehållstillstånd.

2. Socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige att anta den 
föreslagna planen.

3. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Socialnämnd Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2016-11-08

Utdragsbestyrkande

Överläggningar i socialnämnden
Alexandra Anstrell (M), Linus Björkman (M) och Lars Lindholm 
(M) deltar inte i beslutet.

Birgitta Sandell (KD) deltar inte i beslutet.

Kristina Hallberg (L) deltar inte i beslutet. 

Magnus Malmberg (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag:
Petri Salonen (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

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

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner den föreslagna planen för anskaffning 
av bostäder till av staten anvisade nyanlända med permanent 
uppehållstillstånd.

2. Socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige att anta den 
föreslagna planen.

3. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservationer
1. Eva Manners (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunfullmäktige
För kännedom: Avdelningschef Vuxen och handläggare



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Avdelning Datum Diarienummer
Kansliet 2016-11-03 SN 2016/392
Handläggare
Xerxes Fallah, Lokalcontroller

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

Plan för anskaffning av bostäder till av staten anvisade 
nyanlända med uppehållstillstånd 

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
kommunfullmäktige på en plan på hur kommunen kan öka 
tillgången på bostäder till nyanlända under 2017 och framåt.

I planen presenteras de genomförda och de pågående åtgärderna.  
Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat tio områden som 
bedöms vara lämpliga för att uppföra tillfälliga bostäder på 
tidsbegränsat bygglov. 

Underlag för beslut
- Tjänsteskrivelse – Plan för anskaffning av bostäder till av staten 
anvisade nyanlända med uppehållstillstånd
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse – Plan för anskaffning 
av bostäder till av staten anvisade nyanlända med uppehållstillstånd 
- Bilaga med uppgifter över respektive lokalitet

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner den föreslagna planen för anskaffning 
av bostäder till av staten anvisade nyanlända med permanent 
uppehållstillstånd. 

2. Socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige att anta den 
föreslagna planen.

3. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Siw Lideståhl Ingrid 
Månsson
förvaltningschef avdelningschef



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (3)
Avdelning Diarienummer
Kansliet SN 2016/392
Handläggare
Xerxes Fallah, Lokalcontroller

Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på en plan på 
hur kommunen kan öka tillgången på bostäder till nyanlända under 
2017 och framåt.

De föreslagna åtgärderna är av betydande ekonomiskt värde. 
Därför ska planen antas av kommunfullmäktige.

Socialnämnden bereds möjlighet att lämna synpunkter på 
föreslagna planen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kommunstyrelseförvaltningens 
lokalförsörjningsenhet och stadsbyggnadsförvaltningen. Samråd 
har skett med socialförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter
Kommunen har hittills arbetat med anskaffningen av bostäder 
enligt den plan som socialnämnden har fastställde 2015-09-29, § 
140:
- i första hand lägenheter till lägenhetspoolen genom friställande av 
lägenheter som kommunen hyr eller äger idag och som inte 
används till bostadsändamål, samt inhyrning av enskilda lägenheter 
i det befintliga beståndet av hyreshus. 
- i andra hand lägenheter genom inhyrning av enskilda bostäder 
eller blockförhyrning av grupper av lägenheter i de hyreshus som 
uppförs genom nyproduktion.
- i tredje hand lägenheter genom inköp av bostadsrätter. Detta kan 
inte göras utan separat beslut om finansiering. 
- i fjärde hand genom uppförande av tillfälliga byggnader på 
tidsbegränsat bygglov.
Första- och andrahandsåtgärderna är otillräckliga jämfört med de 
behov som finns. Tredjehandsalternativet har inte använts, bland 
annat eftersom det inte finns någon anslagen ekonomisk ram för 
ändamålet utan finansieringen av varje eventuellt köp måste 
behandlas för sig. Socialförvaltningen delar 
kommunstyrelseförvaltningens bedömning att 



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 3 (3)
Avdelning Diarienummer
Kansliet SN 2016/392
Handläggare
Xerxes Fallah, Lokalcontroller

fjärdehandsalternativet med tillfälliga bostäder bör prioriteras upp 
för att kunna tillgodose behoven.
Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat tio områden som 
bedöms vara lämpliga för att uppföra tillfälliga bostäder.
 
De tillfälliga bostäderna skulle byggas med stöd av tidsbegränsade 
bygglov för 10 år med möjlighet till förlängning med 5 år (max 15 
år).

Socialforvaltningen bedömer att det är viktigt att för varje objekt 
bedöma behovet av upprustning av närmiljön för att öka trevnad 
och trivseln i området samt lekplatser för barn.
Socialforvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna den 
föreslagna planen för anskaffning av bostäder till nyanlända samt 
att hemställa till kommunfullmäktige att anta planen.

___________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunfullmäktige
För kännedom: Avdelningschef Vuxen och handläggare





Förslag på placering 

3 x 8 enheter, 

8,6 x 28 m, 

2 plan                           Totalt: 48 bostäder 

 



• Dp S57   

• Fastställd 1972 



Förslag på placering 

2 x 7 enheter, 

8,6 x 24,5 m, 

2 plan  

 

Totalt: 28 bostäder 
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Förslag på placering 

4 x 7 enheter, 

8,6 x 24,5 m, 

2 plan  

 

Totalt: 56 bostäder 

 



Bild 1 Bild 2 

• Dp B105  

• Fastställd 1958  



Förslag på placering 

2 x 7 enheter, 

8,6 x 24,5 m, 

2 plan  

 

Totalt: 28 bostäder 

 



• Dp S102  

• Fastställd 1980 



Förslag på placering 

2 x 8 enheter, 

8,6 x 28 m, 

2 plan  

 

Totalt: 32 bostäder 

 





Förslag på placering 

1 x 6 enheter, 

8,6 x 21 m, 

2 plan  

 

Totalt: 12 bostäder 

 



 

• Dp S86 

• Fastställd 1977 



Förslag på placering 

2 x 8 enheter,  

8,6 x 28 m,  

2 plan  

 

Totalt: 32 bostäder 

 

 



• Dp S99 

• Fastställd 1979 



Förslag på placering 

Plats B, 

3 x 8 enheter, 

8,6 x 28 m, 

2 plan 

Totalt: 48 bostäder 

 

 



• Dp S111  

• Fastställd 1982 



Förslag på placering 

2 x 5 enheter, 

8,6 x 17,5 m, 

2 plan  

 

Totalt: 20 bostäder 

 

 



•  Dp S43  

•  Fastställd 1969 



Förslag på placering 

4 x 8 enheter, 

8,6 x 28 m, 

2 plan  

 

Totalt: 64 bostäder 

 

En geoteknisk utredning 

ska föregå ett bygglov. 
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Dnr KS 2016/98

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

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 
ingen anledning för kommunfullmäktige att besluta om ett eget 
uppdrag. Mot denna bakgrund föreslå 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad.
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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
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
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

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

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 
nämnden är förutsättningen för ett lyckat samarbete att lokala 
industriföretag har en aktiv del i konceptet.
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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.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________

Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
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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

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

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 
skolstruktur. Genom en sådan dialog är det möjligt att omfattningen 
av gymnasial lärlingsutbildning kan öka i Haninge.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Utdragsbestyrkande

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.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
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__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
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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.



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

Sammanträdesdatum
2016-09-20

Utdragsbestyrkande

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

__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningens registrator
 
 



































Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/508

§ 362 Svar på interpellation från Pia Lublin (L) om 
nämndens verksamhetsplanering och 
uppföljning av verksamheten

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt











Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/509

§ 363 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om sjunkande kunskapsnivåer i 
Brandbergsskolan

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt









Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/510

§ 364 Svar på interpellation från Sven Gustafsson 
(M) om stödet till föreningarna i kulturparken

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt







Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-12-05

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/511

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

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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