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§ 238 Val av justerare 

Förslag till beslut 
1. ................ väljs till justerare. 

Kommunstyrelsens beslut 
Martina Mossberg (M) väljs som justerare. 

__________ 
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§ 239 Förslag om öppet sammanträde 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 28 bör nämnden ha öppet 
sammanträde vid behandling av medborgarförslag om förslaget är av 
allmänt intresse. Det åligger även kommunstyrelsen enligt § 13 i 
samma reglemente att besluta om öppna sammanträden. Det föreslås 
därför att kommunstyrelsens sammanträde är öppet under de 
paragrafer som behandlar inkomna medborgarförslag. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten under 
paragraferna som behandlar inkomna medborgarförslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten under 

paragraferna som behandlar inkomna medborgarförslag. 

__________ 
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§ 240 Presentation av nya medborgarförslag 

Sammanfattning 
När ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige 
för beslut ska förslagsställaren erbjudas möjlighet att presentera sitt 
medborgarförslag för kommunstyrelsen inför vidare beredning av 
ärendet. 

Nedan presenteras medborgarförslag som har överlämnats från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. 

KS 2015/436 

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

Underlag för presentation 

Medborgarförslag Gör en kulturpark runt Åbyskolan och Antikladan 
vid Västerhaninge centrum inkom 2015-09-16. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelseförvaltningen för 
beredning. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelseförvaltningen för 

beredning. 

__________ 
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Dnr KS 2015/56 

§ 241 Medborgarförslag: Djurskyddskrav i den 
offentliga upphandlingen 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget vill att kommunen ska upphandla enligt svenska 
djurskyddslagens standarder och att leverantörernas mjölk kommer 
från kor som har tillgång till utevistelse för att främja god hälsa hos 
djuren. 

Kommunstyrelseförvaltningen har under våren 2015 upphandlat 
livsmedel, bland annat mejeriprodukter, för de kommande åren. Den 
arbetsgrupp som inför upphandlingen diskuterade sig fram till vilka 
kvalitetskrav som skulle ställas gällande mejeriprodukter valde att 
ställa höga kvalitetskrav. Kommunen följde Konkurrensverkets 
hållbarhetskrav för livsmedel och efterfrågade dessutom en stor andel 
ekologiska mejeriprodukter i livsmedelsupphandlingen. Kraven som 
ställdes för ekologiska mejeriprodukter var att mjölkkor ska under 
betesperioden kunna vistas ute större delen av dygnet (minst två 
betespass). 

Förvaltningens synpunkter 
Ärendet har remitterats till Södertörns upphandlingsnämnd. 
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än 
Södertörns upphandlingsnämnd. 

Underlag för beslut 
- Medborgarförslaget. 

- Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd 2015-09-21 § 36. 

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-08-18 – ”Remiss: 
Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den offentliga 
upphandlingen”. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Medborgarförslaget skall med hänsyn till Södertörns 
upphandlingsnämnds redogörelse anses besvarat. 
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Överläggningar i kommunstyrelsen 
Marie Litholm (KD) hemställer om att lämna särskilt yttrande från 
Kristdemokraterna, vilket kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Medborgarförslaget skall med hänsyn till Södertörns 

upphandlingsnämnds redogörelse anses besvarat. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagsställaren, Södertörns upphandlingsnämnd 
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Dnr KS 2015/48 

§ 242 Medborgarförslag: Låt Åbygården i 
Västerhaninge stå kvar 

Sammanfattning 
Förslagställaren föreslår att Åbygården i centrala Västerhaninge ska 
stå kvar när området planläggs för bostadsbebyggelse. 

Kommunstyrelsen gav 2013-11-25 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att arbeta fram en detaljplan som medger ny bostadsbebyggelse inom 
kommunens fastigheter Åby 1:31, Åby 1:140 och Ribby 1:421 inom 
vilket område Åbygården är belägen. Beslut finns att Klockargården 
inom samma område ska bevaras. Detaljplanearbetet pågår men något 
detaljplaneförslag finns ännu inte upprättat. Under planarbetet utreds 
vilka delar av området som är lämpliga att bygga nya bostäder på. När 
alla utredningar är klara kommer det att upprättas ett planförslag som 
ska ut på formellt samråd. Av planförslaget kommer det att framgå 
om någon fler byggnad förutom Klockargården är lämplig att bevara. 
Samråd kommer troligtvis att ske under 2016. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det f n inte är lämpligt att ta 
ställning för eller emot medborgarförslaget. Om det är lämpligt att 
bevara Åbygården eller inte utreds under pågående planarbete. 
Allmänheten och berörda sakägare har möjlighet att när det finns ett 
planförslag lämna sina synpunkter under samråds- och 
granskningsskedena i planprocessen. Vad som då framkommer utgör 
en viktig del av det totala beslutsunderlag som kommunfullmäktige 
har att bedöma inför sitt beslut att anta en detaljplan för området. 

Underlag för beslut 
- Medborgarförslag daterat 2015-02-19. 

- Beslut om planuppdrag daterat 2013-11-25. 

- Planuppdrag för Åby 1:31, Klockargården, m fl daterat 2013-09-10 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 
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1.    Medborgarförslaget skall med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens redogörelse anses besvarat. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Marie Litholm (KD) hemställer om att lämna särskilt yttrande från 
Kristdemokraterna, vilket kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Medborgarförslaget skall med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens redogörelse anses besvarat. 

 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagsställaren 
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Dnr KS 2015/6 

§ 243 Budgetuppföljning 

Sammanfattning 
I enlighet med ekonomi och verksamhetsstyrreglerna lämnas en 
månads-rapport omfattande budgetuppföljning, prognos och 
finansiell utveckling. 

Kommunens budgeterade resultat efter september månad är 
oförändrat sedan maj 67,8 miljoner kronor, vilket är 10,9 mnkr lägre 
än ursprunglig budget för 2015. Kommunfullmäktige beslutade vid 
sitt sammanträde i maj om överföring av driftmedel från 2014 till 
2015 om 10,9 mnkr vilket försämrade årets budgeterade resultat med 
motsvarande (KF 2015-05-11 § 68). 

Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 29,5 mnkr 
inklusive fullmäktiges reserv, medan finansförvaltningen 
prognosticerar ett överskott på 4,0 mnkr. Den skattefinansierade 
verksamhetens prognos om underskott motsvarar 0,8 % av total 
årsbudget. Årsprognosen för kommunen totalt är 42,3 mnkr vilket är 
25,5 mnkr sämre än årsbudget och sammanlagt för kommunen 13,0 
mnkr bättre än föregående årsprognos. Den förbättrade prognosen 
beror främst på att prognosen för fullmäktiges reserv revideras i 
september och beräknas ha ett överskott på 15,0 mnkr vid årets slut. 
Tidigare har prognosen varit att reserven fullt ut kommer att 
förbrukas. Grund- och förskolenämnden räknar efter vårterminens 
utfall och septembers elevavstämningar för hösten med en negativ 
avvikelse inom elevpengsystemet på cirka 2,1 mnkr. Kommunens års-
prognos har justerats med 15,0 mnkr med anledning av att 
fullmäktiges volymreserv enligt denna prognos inte kommer att 
behöva nyttjas fullt ut enligt budget (20,3 mnkr). Prognosen för 
volymreserven på 5,3 mnkr innefattar fortfarande en 
säkerhetsmarginal på 3,2 mnkr i förhållande till grund- och förskole-
nämndens nuvarande elevprognos. 

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 6,0 mnkr vilket är 
1,0 mnkr bättre än vid tertialuppföljning två. Överskottet genereras 
inom personalavdelningen, lokalbanken och förvaltningens reserv. 
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Grund- och förskolenämnden lämnar en prognos om 4,0 mnkr i 
underskott, vilket beror på ett samlat befarat underskott inom 
resultatenheterna. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognosticerar ett 
överskott på 7,0 mnkr inklusive nämndens oförbrukade reserv, vilket 
är oförändrat jämfört med föregående prognos. 

Äldrenämnden prognostiserar sedan tertialuppföljning två ett 
underskott på 56,5 mnkr och varnar i risk och känslighetsanalys för 
ytterligare försämrade prognoser framöver i storleksordningen 10,0 
mnkr om volymerna fortsätter att utvecklas negativt i förhållande till 
budget. 

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr 
vilket motsvarar nämndens oförbrukade reserv. 

Valnämnden har tilldelats 2,1 mnkr i budget men väntas förbruka 100 
tkr. Övriga nämnder prognosticerar ett nollresultat. 

Sedan förra uppföljningen har en ny skatteprogos från Sveriges 
kommun och Landsting (SKL) kommit, daterad 2015-10-08. Denna 
prognos innebär en försämring av de prognostiserade skatteintäkterna 
för 2015 med 3,0 mnkr i jämförelse med den tidigare prognosen. 

Övriga delar inom finansförvaltningen har en oförändrad prognos. 
Totalt innebär prognosen för finansförvaltningen ett överskott på 4,0 
mnkr. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2015-10-14 - Uppföljning och prognos per 30 
september. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Budgetuppföljningen godkänns. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Budgetuppföljningen godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Samtliga nämnder 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  17 (82) 
  Sammanträdesdatum   
  2015-10-26   
     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/4 

§ 244 Kommunstyrelsens strategi och budget 2016-
2017 

Sammanfattning 
Förslag till Strategi och budget 2016-2017 för kommunstyrelsen har 
utarbetats i enlighet med Haninge kommuns styrmodell och 
kommunfullmäktiges budget 2016-2017 fastställd den 8 juni 2015 § 
146. 

I bifogat dokument finns följande beskrivet: 

Förutsättningar 

Strategier för att nå kommunfullmäktiges mål 

Driftbudget 2016 

Investeringsbudget 2016 

Finansförvaltningens budgeterade intäkter och kostnader 

Exploateringsinvesteringar 

Underlag för beslut 
- Förord kommunstyrelsens strategi och budget 2016-2017 

- Kommunstyrelsens Strategi och budget 2016-2017 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar     

1.    Kommunstyrelsens Strategi och budget 2016-2017 fastställs i 
enlighet med bilagda förslag. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (FP) och Marie Litholm 
(KD) yrkar att ärendet återremitteras enligt eget förslag från 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna (bilaga). Martina 
Mossberg (M) yrkar i andra hand att det egna förslaget från 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna utgör tilläggsförslag 
till kommunalrådsberedningens förslag med lydelsen "Att uppdra åt 
kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med korrigeringar och 
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kompletteringar utifrån de uppdrag som lämnats till kommunstyrelsen 
i den av kommunfullmäktige antagna mål och budget 2016-2017 samt 
att därutöver justera strategi och budget utifrån eventuellt kommande 
revidering av fullmäktiges budget.”. Meeri Wasberg (S) yrkar att 
ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. Ordföranden konstaterar därefter att det finns två 
förslag till beslut; kommunalrådsberedningens förslag och 
tilläggsyrkandet från Moderaterna, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen först 
tar ställning till kommunalrådsberedningens förslag och därefter till 
yrkat tilläggsförslag från Moderaterna, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna. 

Martina Mossberg (M) yrkar att förslaget från Moderaterna, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna ska ses som ett helt eget förslag. 
Ordföranden konstaterar därmed att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna och finner att 
kommunalrådsberedningen beslutar enligt 
kommunalrådsberedningens förslag. 

Martina Mossberg (M) begär votering. 

Voteringsproposition: Den som vill att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill 
röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit förslaget från 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. 

Upprop: 

Petri Salonen (C): JA 

Göran Svensson (S): JA 

Barbro Nordgren (S): JA 

Mikko Svensson (S): JA 

Margareta Bernhardsson (S): JA 

Annica Hjerling (MP): JA 
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Mehmet Coksürer (MP): JA 

Martina Mossberg (M): NEJ 

Alexandra Anstrell (M): NEJ 

Michael Fridebäck (M): NEJ 

Tobias Hammarberg (FP): NEJ 

Pia Lublin (FP): NEJ 

Marie Litholm (KD): NEJ 

Kennerth Valtersson (SD): NEJ 

Meeri Wasberg (S): JA 

Med åtta JA och SJU NEJ finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Kommunstyrelsens Strategi och budget 2016-2017 fastställs i 

enlighet med bilagda förslag. 

Reservationer  

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Övriga avdelningar inom 
kommunstyrelseförvaltningen 
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Dnr KS 2015/116 

§ 245 VA-plan för antagande 
 

Ärende till kommunfullmäktige 

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

VA-planen består av två huvuddelar: 

- Den allmänna VA-försörjningen inom verksamhetsområdet. 

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

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

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

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

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

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den allmänna 
VA-försörjningen inom verksamhetsområdet utan hänvisar vad gäller 
kapaciteten för avloppsrening till särskilt ärende angående Fors 
avloppsreningsverk. 

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

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

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

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

Förvaltningen är positiv till förslagen om en förvaltningsövergripande 
styrgrupp för dagvatten- och VA-frågor men anser att denna fråga 
kan hanteras direkt av berörda förvaltningar. Förvaltningen av 
recipientklassificeringen har kommunstyrelseförvaltningen redan 
åtagit sig. 
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Underlag för beslut 
- Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2015-03-25 § 34 

- VA-plan för Haninge kommun, reviderad remissversion 2015-03-31 

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

- VA-översikt 

- VA-policy 

- Remissredogörelse 2015-01-16 

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

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

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

§ 246 Inriktningsbeslut för Fors avloppsreningsverk 
 

Ärende till kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

De uppkomna frågorna rör 

- belastning, dvs mängden anslutna abonnenter 

- gränsvärden och utsläpp till recipient, bl a reningskrav 

- risk och tid 

- driftkostnad efter utbyggnad av Fors 

- investeringskostnaden för överföringsledning till Henriksdal 

- livscykelkostnader (LCC-kostnader). 

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

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

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

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

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

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

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

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

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning 
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Dnr KS 2015/451 

§ 247 Fastställande av VA-taxa för 2016 
 

Ärende till kommunfullmäktige 

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

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

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

• En höjning av industriavloppstaxan med 9 procent. 

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

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

• Ett avgiftstillägg för stängning och öppning av servisventil för 
fritidshus som har mätarlösa abonnemang, till en kostnad av 
100 kr per år (med moms). 
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Stadsbyggnadsnämndens ovan beskrivna ändringsförslag framgår mer 
ingående av stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 
2015-09-07. Detta med undantag för punkt 3, där nämndens förslag 
innebär en annan skrivning än förvaltningens. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot 
stadsbyggnadsnämndens förslag. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-09-23, § 115 

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

- VA-taxa 2015 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: Stadsbyggnadsförvaltningen (VA-avdelningen) 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  28 (82) 
  Sammanträdesdatum   
  2015-10-26   
     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/281 

§ 248 Renhållningstaxa 2016 
 

Ärende till kommunfullmäktige 

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

- En generell taxehöjning om 1 % enligt index. 

- Ökat incitament för utsortering av matavfall genom att årsavgiften 
för abonnemang med källsortering av matavfall sänks med 50 kronor 
medan årsavgiften för osorterat abonnemang höjs med 100 kronor. 

- Tillägg av en skrivning i taxan som tillåter SRV att efter upprepade 
felsorteringstillfällen, med efterföljande skriftliga påpekanden, plocka 
bort det bruna kärlet för matavfall och klassa om tjänsten till 
osorterat. 

- En sänkning av avgiften för Sorterahemma med 200 kr (inkl moms) 
per år under en femårsperiod, för att på sikt nå samma taxa som ett 
matavfallsabonnemang. 

- En justering av taxan för gemensamhetsanläggningar så att rabatten i 
kronor är samma för källsortering av matavfall respektive osorterat i 
förhållande till enbostadshustaxan. 

- En justering av flerbostadshustaxan så att priset per liter för 
respektive behållartyp blir detsamma, oavsett storlek på behållaren. 

- En justering av taxorna för sopsug, slam och fettavskiljare för att 
bättre motsvara verklig kostnad. 

- En omklassning av deponirest till grovsopor och därmed 
viktbaserad taxa. 

En mer ingående redogörelse av ovanstående ändringsförslag finns i 
bilaga 2 - Förslag på förändringar i taxan 2016. 
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SRV:s förslag till renhållningstaxa för 2016 har remitterats till 
stadsbyggnadsnämnden som i beslut 2015-09-23 § 121 har tillstyrkt 
förslaget. 

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

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

Underlag för beslut 
- Bilaga 1 Förslag till renhållningstaxa för 2016 

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

- Bilaga 3 Jämförelse mellan taxa 2015 och 2016 

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

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-09-23, § 121 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

__________ 
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Expedieras: Akt 

För verkställighet: SRV återvinning AB 

För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden 
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Dnr KS 2015/195 

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

 

Ärende till kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Sammanfattning av betänkandet En kommunallag för framtiden 

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

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  33 (82) 
  Sammanträdesdatum   
  2015-10-26   
     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

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

§ 250 Förslag till attestreglemente 
 

Ärende till kommunfullmäktige 

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

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

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

Underlag för beslut 
- Förslag till attestreglemente daterat 2015-10-02 inkl utkast till 
riktlinjer 

- Nuvarande attestreglemente daterat 2011-07-01 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

__________ 
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Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Alla nämnder 
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Dnr KS 2015/218 

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

 

Ärende till kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

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

- Utreda vänortssamarbeten, hur fungerar de i dag samt ta fram 
förslag till eventuella förändringar. 
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I samband med utredningen av vänortssamarbetet är det enligt 
kommunstyrelseförvaltningens bedömning lämpligt att även göra en 
översyn av det internationella programmet. 

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges ovan nämnda beslut om Mål 
och budget 2016-2017 och kommunstyrelseförvaltningens 
redogörelse i övrigt, behöver något ytterligare beslut med anledning 
av motionen som sådan inte fattas. 

Underlag för beslut 
- Motionen. 

- Haninge kommuns internationella program. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen anses besvarad. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Alexandra Anstrell (M), Tobias Hammarberg (FP) och Marie Litholm 
(KD) yrkar bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att det finns 
två förslag till beslut; kommunalrådsberedningens förslag och 
yrkandet om bifall från Alexandra Anstrell (M), Tobias Hammarberg 
(FP) och Marie Litholm (KD). Ordföranden ställer de båda förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen anses besvarad. 

Reservationer 

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom:  
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Dnr KS 2015/223 

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

 

Ärende till kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

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

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

Med bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen 
att motionen avslås. 

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

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen avslås. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen avslås. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/270 

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

 

Ärende till kommunfullmäktige 

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

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

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

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

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen avslås. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen avslås. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/224 

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

 

Ärende till kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

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

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

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att motionen 
avslås. 

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

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen avslås. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen avslås. 

Reservationer 

Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Motionären 
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Dnr KS 2015/73 

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

 

Ärende till kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

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

- Motion från Henrik Svensson (SD) om genomtänkta 
upphandlingsvillkor 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Kommunstyrelseförvaltningen 
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Dnr KS 2015/237 

§ 256 Remiss: Funktionellt prioriterat vägnät 

Sammanfattning 
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är 
viktigast för nationell och regional tillgänglighet, funktionellt 
prioriterat vägnät. Rapporten beskriver vad ett funktionellt prioriterat 
vägnät är, vad det omfattar och hur det kan användas i olika 
planeringssituationer. På karta redovisas förslag till utpekat 
funktionellt prioriterat statligt vägnät i Stockholmsregionen. 

Södertörnskommunerna har utarbetat ett gemensamt remissvar med 
utgångspunkt i att om kommunerna ska kunna växa i enlighet med 
RUFS 2010 måste också den statliga infrastrukturen följa med för god 
tillgänglighet. Södertörnskommunerna har följande synpunkter på 
Trafikverkets material: 

• Det är bra att Trafikverket tar fram ett samlat funktionellt 
prioriterat vägnät för tillgänglighet. För att materialet ska bli 
användbart för alla parter behöver avgränsningar och begrepp 
vara tydliga. 

• Programmets relation till RUFS och andra nationella och 
regionala transportplaner är oklar. Det gäller även den 
parallella remissen om Framkomlighetsprogram för 
Storstockholm. 

• I remissförslaget saknas väg 257 i det funktionellt prioriterade 
vägnätet. Väg 257 utgör idag en tvärförbindelse mellan väg 73 
i öst och E4 i väst. Väg 257 måste ingå i detta vägnät tills 
Tvärförbindelse Södertörn, väg 259, har byggts ut. 

• Flemingsberg ska knytas till det funktionellt prioriterade 
vägnätet. Flemingsberg är en viktig kommunikationsnod för 
Södertörn och är en regional stadskärna. 

• Hänsyn måste tas till de viktigaste utpekade kollektivtrafik-
satsningarna som framgår av landstingets 
(trafikförvaltningens) stomnätsplan. 
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• Vägar som är under utbyggnad bör ingå i det primära vägnätet 
men det ska också framgå vilka vägar som under tiden fyller 
funktionen. 

• Viktiga målpunkter som flygplatser, hamnar och större 
stationer saknas i materialet. 

• Det funktionellt prioriterade vägnätet behöver även pekas ut 
för gång- och cykeltrafik särskilt när de ansluter till viktiga 
noder. Det bör tydligt framgå hur de regionala cykelplanerna 
integreras i arbetet med det funktionellt prioriterade vägnätet. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen delar helt synpunkterna i det 
gemensamma yttrandet från Södertörnskommunerna men vill 
understryka att väg 257 måste ingå i det funktionellt prioriterade 
vägnätet. 

Underlag för beslut 
- Remiss Funktionellt prioriterat vägnät, missiv 2015-05-11 

- Remiss: Funktionellt prioriterat vägnät 
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering1/Utpekande-av-funktionellt-prioriterat-
vagnat/Remiss/  

- Södertörnskommunernas yttrande över Funktionellt prioriterat 
vägnät 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar     

1.    Södertörnskommunernas yttrande över Funktionellt prioriterat 
vägnät, antas och utgör Haninge kommuns remissvar till 
Trafikverket. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Södertörnskommunernas yttrande över Funktionellt prioriterat 

vägnät, antas och utgör Haninge kommuns remissvar till 
Trafikverket. 
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2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt, Trafikverket 

För verkställighet: KSF 

För kännedom: Kommunstyrelserna i Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Gunilla Eitrem (Huddinge 
kommun) 
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Dnr KS 2015/104 

§ 257 Remiss: Framkomlighetsprogram för 
Storstockholm 

Sammanfattning 
Trafikverket Region Stockholm vill med Framkomlighetsprogram för 
Storstockholm föra en dialog med regionala trafikaktörer, kommuner 
med flera om hur vi gemensamt kan arbeta för ett framkomligt och 
effektivt använt vägsystem i Storstockholm. Södertörnskommunerna 
har utarbetat ett gemensamt remissvar med utgångspunkt i att 
kommunernas utveckling och tillväxt förutsätter en god 
framkomlighet i regionen. Utifrån detta har Södertörnskommunerna 
följande synpunkter på Trafikverkets material: 

• Södertörnskommunerna instämmer i att transportsystemet 
inom Stockolmsregionen är hårt belastat. Programmet 
behöver dock på ett tydligare sätt visa hur en flerkärnig region 
kan utvecklas och hur regioncentrum kan avlastas genom ett 
hållbart transportsystem med en utvecklad kollektivtrafik. 

• Förslagen till inriktningar i programmet måste tydligare visa 
hur åtgärderna både samverkar med och påverkar det övriga 
transportsystemet. 

• Ambitionen om att det behövs en samsyn om hur parterna i 
Stockholms län bör arbeta för ett framkomligt och effektivt 
vägsystem är positiv. 

• Det primära vägnätet kan inte begränsas till Storstockholm 
utan konsekvenser för kommunerna längre ut av åtgärder 
centralt måste ses i sitt regionala sammanhang. 

• Programmets relation till RUFS och andra regionala strategier 
och planer är oklar. Det gäller även den parallella remissen om 
Funktionellt prioriterat vägnät. 

• Konsekvenserna av förändringarna av trängselskatt från 1 jan 
2016 måste belysas i programmet. 

• Satsningar i regionen kan komma att påverka resande- och 
godsströmmar. Detta gäller bland annat den nya hamnen i 
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Norvik, men trots detta ingår inte hela väg 73 som en del i det 
primära vägnätet. 

• Vägar som är under utbyggnad bör ingå i det primära vägnätet 
men det ska också framgå vilka vägar som under tiden fyller 
funktionen. 

• De vägar som används av stombussnätet ska ingå i det 
primära vägnätet. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen delar helt synpunkterna i det 
gemensamma yttrandet från Södertörnskommunerna. 

Underlag för beslut 
- Remiss: Framkomlighetsprogram för Storstockholm 
http://www.trafikverket.se/contentassets/d142828b8dba45a3befedc
0fd5698818/framkomlighetsrapporten.pdf  

- Södertörnskommunernas yttrande över Framkomlighetsprogrammet 
för Storstockholm 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar     

1.    Södertörnskommunernas yttrande över 
Framkomlighetsprogrammet för Storstockholm, antas och utgör 
Haninge kommuns remissvar till Trafikverket. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Södertörnskommunernas yttrande över 

Framkomlighetsprogrammet för Storstockholm, antas och utgör 
Haninge kommuns remissvar till Trafikverket. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt, Trafikverket 

För verkställighet: KSF 
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För kännedom: Kommunstyrelserna i Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Gunilla Eitrem (Huddinge 
kommun) 
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Dnr KS 2015/468 

§ 258 Plan för boendemöjligheter för 
flyktingmottagande 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 13 april 2015 att teckna en 
överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen om att ta 
emot 98 nyanlända flyktingar per år. Samtidigt gavs uppdrag till 
socialnämnden att i samråd med kommunstyrelsen ta fram en plan för 
att öka tillgången till fler lägenheter. 

Socialnämnden beslutade 29 september 2015 § 140 att anta den plan 
för boendemöjlighet för flyktingmottagande som tagits fram av 
socialförvaltningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att socialnämnden nu har 
beslutat att anta en plan för att öka tillgången till fler lägenheter. I 
socialnämndens tjänsteutlåtande finns beskrivit alternativ för att säkra 
tillgången till lägenheter. Såsom planen är utformad förutsätter den 
kommunstyrelseförvaltningens fortsatta medverkan i arbetet med att 
under socialförvaltningens ledning, anskaffa lägenheter till en 
lägenhetspool. 

Vidare kommer kommunstyrelseförvaltningen vara behjälplig för att i 
samband med tecknande av markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal avseende flerfamiljshus, förhandla om att 
kommunen ska få tillgång till en andel av de lägenheter som 
produceras för att tillgodose kommunens behov av lägenheter. 

Underlag för beslut 
- Protokoll socialnämnden 2015-09-29 § 140 med bilagor 

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-01 - Plan för boendemöjligheter 
för flyktingmottagande 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 
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1.    Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att, under ledning av 
socialnämnden, anskaffa lägenheter till lägenhetspoolen i enlighet 
med den av socialnämnden antagna planen. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M) och Marie Litholm (KD) yrkar bifall till eget 
förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna (bilaga). Kennerth 
Valtersson (SD) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna och 
Kristdemokraterna. Petri Salonen (C) yrkar bifall till 
kommunalrådsberedningens förslag. Ordföranden konstaterar att det 
finns två förslag till beslut; kommunalrådsberedningens förslag och 
eget förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna med 
instämmande av Kennerth Valtersson (SD) och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att, under ledning av 

socialnämnden, anskaffa lägenheter till lägenhetspoolen i enlighet 
med den av socialnämnden antagna planen. 

Reservationer 

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen, 
samhällsutvecklingsavdelningen 

För kännedom: Socialnämnden 
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Dnr KS 2015/474 

§ 259 Rapport om förberedelser för att starta s k 
tillfälligt ankomstboende för asylsökande 
flyktingar 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har per mejl 2015-10-02 till länets kommuner begärt 
uppgifter om kommunernas möjlighet att ordna tillfälliga 
boendeplatser för att akut kunna ta emot asylsökande om 
Migrationsverkets egen boendekapacitet överstigs. Enligt länsstyrelsen 
var det brådskande att utöka nämnda beredskap. Migrationsverket 
önskade därför återkoppling senast tisdagen den 6 oktober 2015 om 
vilka lösningar kommunerna kan se på kort och lite längre sikt, antal 
boendeplatser, samt hur lång tid det tar att iordningställa platserna. 

Kommunstyrelseförvaltningen har svarat att två lokaler som totalt 
rymmer 150 platser kan ställas till förfogande fr o m 2015-10-19. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bifogad skrivelse 
bakgrunden till föreliggande ärende samt vilka åtgärder som har 
vidtagits. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-10-13, ”Rapport om 
förberedelser för att starta s k tillfälligt ankomstboende för 
asylsökande flyktingar”. 

Migrationsverkets skrivelse 2015-09-16, ”Standard för anskaffning 
och nyttjande av tillfälliga boendeplatser för asylsökande om extra 
ordinärt läge skulle uppkomma och berörd vistelsekommun har 
möjlighet att bistå”, inkl bilaga. 

Redovisning till Migrationsverket. 

Lägesbeskrivning per 2015-10-12. 

Beredskap för tillfälliga boendeplatser för asylsökande 2015-10-12 
(förteckning över kommunerna i länet). 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.   Kommunstyrelseförvaltningens rapport godkänns. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M) och Marie Litholm (KD) yrkar bifall till eget 
förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna (bilaga). Kennerth 
Valtersson (SD) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna och 
Kristdemokraterna. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag 
till beslut; kommunalrådsberedningens förslag och eget förslag från 
Moderaterna och Kristdemokraterna med instämmande av Kennerth 
Valtersson (SD) och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelseförvaltningens rapport godkänns. 

Reservationer 

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck - samtliga 
(M), Marie Litholm (KD) och Kennerth Valtersson (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Samtliga nämnder 
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Dnr KS 2015/453 

§ 260 Direktiv att utreda möjligheten till 
heltidsarbete för anställda som så önskar 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-12-08, § 196, godkänt den politiska 
plattform för 2015-2018 som är gemensam för (S), (MP) och (C). 
Fullmäktige beslutade vidare att kommunfullmäktiges beslut 2014-06-
09, § 108, om Mål och budget 2015-2016 fastställs med de 
förändringar som framgick av reciten i ärendet och av den politiska 
plattformen. 

I den politiska plattformen finns ett avsnitt om kommunen som 
arbetsgivare. Där sägs bl a följande: Haninge kommun ska som 
arbetsgivare kunna erbjuda heltid till alla anställda som vill ha det (sid 
22). 

Att erbjuda möjligheten till heltidsarbete har stor betydelse för 
verksamhetens effektivitet och kvalitet genom att det innebär 
förbättrade förutsättningar för att attrahera och rekrytera nya 
medarbetare, liksom att motivera och utveckla redan anställda 
medarbetare. 

Fram till 2023 kommer välfärdssektorn, enligt SKL:s beräkningar, ha 
ett rekryteringsbehov om ca 500 000 nya medarbetare. Detta 
beroende på pensionsavgångar samt en ökad efterfrågan på vård och 
omsorg utifrån att andelen yngre och äldre i befolkningen ökar. SKL 
har även konstaterat att ett sätt att minska rekryteringsbehovet är att 
minska antalet ofrivilliga deltidsanställningar. 

I Haninge kommun arbetar ca 21 % av medarbetarna deltid. 
Huvudelen av de deltidsarbetande har en sysselsättningsgrad på 
mellan 75 % och 90 % av heltid. Deltidsarbete är mer förekommande 
inom socialförvaltningen och äldreförvaltningen än inom övriga 
förvaltningar. 

Enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmer (AB) ska medarbetare 
som är deltidsanställda erbjudas ökad sysselsättningsgrad då vakanser 
uppkommer, men detta minskar endast marginellt antalet 
deltidsarbetande. 
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Ett antal kommuner har arbetat med att minska antalet 
deltidstjänstgörande genom att införa olika modeller för heltidsarbete 
framförallt inom vård och omsorg. För att både verksamhetsmässigt 
och ekonomiskt kunna hantera frågan så har införandet av rätt till 
heltidsarbete medfört förändringar både avseende 
schemaläggning/bemanning och arbetsinnehållet för medarbetarna. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att, i samarbete med 
övriga förvaltningar, utreda möjligheten till heltidsarbete för 
medarbetare som så önskar. I utredningen ska belysas 

    - förutsättningar för att införa möjligheten till heltidsarbete 

    - ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 

    - modell eller modeller för schema- och bemanningsplanering 

    - förslag avseende vilka yrkesgrupper som bör omfattas av 
erbjudande om heltid. 

2.    Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen under första 
kvartalet 2016. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (FP), och Marie Litholm 
(KD) yrkar avslag på kommunalrådsberedningens förslag. 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och avslagsyrkandet från Martina 
Mossberg (M), Tobias Hammarberg (FP) och Marie Litholm (KD) 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att, i samarbete med 

övriga förvaltningar, utreda möjligheten till heltidsarbete för 
medarbetare som så önskar. I utredningen ska belysas 

    - förutsättningar för att införa möjligheten till heltidsarbete 

    - ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 

    - modell eller modeller för schema- och bemanningsplanering 
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    - förslag avseende vilka yrkesgrupper som bör omfattas av 
erbjudande om heltid. 

2.    Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen under första 
kvartalet 2016. 

Reservationer 

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: Samtliga nämnder 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  61 (82) 
  Sammanträdesdatum   
  2015-10-26   
     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/454 

§ 261 Rapport om personalförmåner inom Haninge 
kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 2015-03-30 (dnr 
KS127/2015) kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten till en ökning av friskvårdsbidraget så att det, från och 
med 2016-01-01, kan anses konkurrenskraftigt gentemot andra arbets-
givare. 

Ett enhetligt friskvårdsbidrag infördes 2011 efter beslut av kommun-
direktören. Nivån på friskvårdsbidraget sattes till 1 000 kr per anställd 
och år. Anledningen till beslutet var att tidigare erbjudna förmåner 
inte kunde nyttjas av samtliga medarbetare samt att förmånernas 
utformning och omfattning varierade mellan förvaltningarna. 

Kommunstyrelseförvaltningen kan, efter genomförd utredning, kon-
statera att den nuvarande nivån på Haninge kommuns friskvårds-
bidrag om 1 000 kr per anställd och år, inte kan anses konkurrens-
kraftig gentemot andra kommuner. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningens utredning har redovisats för 
kommundirektörens ledningsgrupp. Gruppen har förordat att 
friskvårdsbidraget höjs till 2 000 kr. Vid den nivån bedöms bidraget 
ligga på en rimlig nivå jämfört med de kommuner som har under-
sökts. Kommundirektören har mot denna bakgrund beslutat att 
friskvårdsbidraget, från och med 2016-01-01, ska utgå med 2 000 kr 
per anställd och år. 

Underlag för beslut 
- Kommundirektörens beslut 2015-09-28. 

- Kommunstyrelseförvaltningens utredning 2015-08-12, ”Förslag till 
utveckling av friskvårdsbidrag”. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 
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1.    Rapporten godkänns. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (FP) och Marie Litholm 
(KD) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från Moderaterna, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna vilket kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Rapporten godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Samtliga nämnder 
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Dnr KS 2015/449 

§ 262 Personalförmåner för äldre medarbetare i 
Haninge kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2015-03-30, § 84, att 
ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag till förändringar av reglerna för 
förkortad arbetstid för äldre medarbetare så att förändrade regler kan 
nyttjas från och med 2016-01-01. 

Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt hur många medarbetare 
som valt att förkorta sin arbetstid med stöd av nuvarande regelverk, 
hur många medarbetare som kvarstannar i anställningen efter 65 års 
ålder samt hur många medarbetare som lämnar sin anställning från 
och med 61 års ålder och fram till och med 64 års ålder. 
Kommunstyrelseförvaltningen har vidare undersökt hur många 
medarbetare i åldrarna 60 och 67 års ålder som under perioden 2015-
2019 har möjlighet att genom pension lämna sin anställning. 

Mot bakgrund av kommunstyrelseförvaltningens undersökning 
föreslår kommunstyrelseförvaltningen, mot bakgrund av behovet av 
att behålla äldre medarbetare och deras yrkeskompentens, att 
nuvarande pensionspolicy förändras så att fördelarna med att från och 
med 61 års ålder gå ned i tjänstgöringsgrad förstärks vid stigande 
ålder. Vidare föreslår kommunstyrelseförvaltningen förändringar i 
skrivningarna i nu gällande pensionspolicy så att syftet med förmånen 
förstärks och gäller till 67 års ålder utan särskilt beslut. 

Underlag för beslut 
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-09-24 – 
”Personalförmåner för äldre medarbetare”. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Uppföljningen godkänns. Haninge kommuns pensionspolicy 
ändras i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag 
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2.    Ändringar i Haninge kommuns pensionspolicy gäller från och 
med 2016-01-01 

3.    Den nya lydelsen i pensionspolicy gäller för beslut där förmånen 
ska utgå från och med 2016-01-01 och senare. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Marie Litholm (KD) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Uppföljningen godkänns. Haninge kommuns pensionspolicy 
ändras i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag 

2.    Ändringar i Haninge kommuns pensionspolicy gäller från och 
med 2016-01-01 

3.    Den nya lydelsen i pensionspolicy gäller för beslut där förmånen 
ska utgå från och med 2016-01-01 och senare. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Samtliga nämnder 
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Dnr KS 2015/149 

§ 263 Hemställan från kultur- och fritidsnämnden 
om medel för avställda idrottshallar 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-04-
22 § 50 att hemställa hos kommunstyrelsen att få ta 2,2 mnkr i 
anspråk 2015 för att kompensera uteblivna hyresintäkter för 
idrottshallar. När nämndens hemställan behandlades i 
kommunstyrelsen 2015-06-10 § 165 återremitterades ärendet till 
kommunstyrelseförvaltningen för att utreda frågan kring 
kompensation för uteblivna hyresintäkter för avställda idrottshallar 
ytterligare, då beslutsunderlaget ansågs bristfälligt. Ärendet ska enligt 
beslutet åter behandlas i kommunstyrelsen senast i oktober 2015. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i bilaga tagit fram ett nytt 
beslutsunderlag för ställningstagande till hemställan från kultur.- och 
fritidsnämnden. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kultur- och 
fritidsnämnden i Mål och budget 2014 fick en ram av 
kommunfullmäktige som även skulle ”täcka ökade kostnader för 
idrottshallar”. Något belopp är inte specificerat utan skall ingå i den 
givna ramen. Kultur- och fritidsnämnden har sedan inte klarat av att 
täcka dessa kostnader inom den tilldelade ramen utan upplever det 
fortfarande som att man inte fått kompensation för detta. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare att 
utbildningsförvaltningen har ställt av timmar under åren som innebär 
ett inkomstbortfall för kultur- och fritidsnämnden motsvarande 0,7 
mnkr. Då de avställda timmarna inte kan utnyttjas på annat sätt så 
föreslås att grund- och förskolenämnden i fortsättningen inte får ställa 
av lektionstimmar och i fortsättningen kommer kultur- och 
fritidsnämnden få intäkterna. För att klara av detta under 2015 
föreslås att kultur- och fritidsnämnden skall få ta 0,7 mnkr i anspråk 
för att täcka det intäktsbortfall som föranletts av avställda 
idrottshallstimmar. 
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De resterande 1,5 mnkr anser kommunstyrelseförvaltningen att 
kultur- och fritidsnämnden inte skall få ta i anspråk, då nämnden fått 
medel i budgetetramen 2014 för att täcka sina kostnader för 
idrottshallarna. Detta innebär att kultur- och fritidsnämnden skall 
lämna tillbaka detta i form av ett överskott på 1,5 mnkr i samband 
med bokslutet 2015. 

Även 2016 ingår de 2,2 mnkr i kultur- och fritidsnämndens ram för 
2016. Om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelse-
förvaltningens förslag för 2015 påverkar det även budgetramen för 
2016. Förslaget att ändra reglerna för att få ställa av lektionstimmar 
kommer ge kultur- och fritidsnämnden intäkter motsvarande 0,7 
mnkr och att kultur- och fritidsnämnden redan fått kompensation 
innebär att 2,2 mnkr skall tas bort i ramarna 2016. Kommunstyrelse-
förvaltningen föreslås få i uppdrag att justera detta i samband med 
ärendet om reviderad budget 2016, som kommer upp i 
kommunstyrelsen i november och i kommunfullmäktige i december. 

I dag hyr fristående skolor idrottshallar av kommunen för en betydligt 
lägre kostnad än vad kommunens egna skolor betalar. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
ges i uppdrag att se över en ”skoltaxa” för hyra av gymnastik- och 
idrottshallar, i syfte att säkerställa en likvärdig taxa för kommunala 
respektive enskilt drivna skolor i Haninge kommun enligt 
självkostnadsprincipen. 

Underlag för beslut 
- Tjänsteutlåtande 2015-10-06 – Hemställan från kultur- och 
fritidsnämnden om medel för avställda idrottshallar 

- Protokoll kommunstyrelsen 2015-06-10 § 165 inkl bilagor 

- Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2015-04-22 § 50 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Kultur- och fritidsnämnden får ta 0,7 mnkr i anspråk 2015 för att 
täcka det intäktsbortfall som föranletts av avställda idrottshalls-
timmar 

2.    Kultur- och fritidsnämnden få inte ta i anspråk 1,5 mnkr, då 
nämnden fått medel i budgetetramen 2014 för att täcka sina 
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kostnader för idrottshallarna. Detta innebär att kultur- och 
fritidsnämnden skall lämna tillbaka detta i form av ett överskott 
på 1,5 mnkr i samband med bokslutet 2015. 

3.    Möjligheten för kommunala grundskolor att ställa av 
lektionstimmar avskaffas från och med 1 januari 2016. 

4.    Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över en 
”skoltaxa” för hyra av gymnastik och idrottshallar, i syfte att 
säkerställa en likvärdig taxa för kommunala respektive enskilt 
drivna skolor i Haninge kommun enligt självkostnadsprincipen. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (FP) och Marie Litholm 
(KD) hemställer om att lämna särskilt yttrande, vilket 
kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Kultur- och fritidsnämnden får ta 0,7 mnkr i anspråk 2015 för att 

täcka det intäktsbortfall som föranletts av avställda idrottshalls-
timmar 

2.    Kultur- och fritidsnämnden få inte ta i anspråk 1,5 mnkr, då 
nämnden fått medel i budgetetramen 2014 för att täcka sina 
kostnader för idrottshallarna. Detta innebär att kultur- och 
fritidsnämnden skall lämna tillbaka detta i form av ett överskott 
på 1,5 mnkr i samband med bokslutet 2015. 

3.    Möjligheten för kommunala grundskolor att ställa av 
lektionstimmar avskaffas från och med 1 januari 2016. 

4.    Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över en 
”skoltaxa” för hyra av gymnastik och idrottshallar, i syfte att 
säkerställa en likvärdig taxa för kommunala respektive enskilt 
drivna skolor i Haninge kommun enligt självkostnadsprincipen. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen, kultur- och fritidsnämnden 

För kännedom: Grund- och förskolenämnden 
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Dnr KS 2015/466 

§ 264 Igångsättningsbeslut av ombyggnad av kök 
Tungelsta skola 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-27 § 244 att budgetera 17,3 
mnkr för ombyggnad av Tungelstaskolans kök. Bakgrunden till 
ombyggnationen är att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
lämnat en kontrollrapport daterad 2012-05-11 på brister i köket som 
ska åtgärdas. Vidare har Tungelstaskolas kök en beräknad kapacitet på 
ca 550 portioner/dag och det går ca 900 elever på skolan plus 
personal. Elevprognoserna visar att Tungelstaskolas kök behöver 
dimensioneras för att kunna producera ca 900 portioner över tid. 

Enligt investeringsprocessen ska investeringsprojekt med en budget 
på mer än 10 mnkr redovisas, efter resultatet från upphandlingen, för 
kommunstyrelsen som beslutar om igångsättning av projektet. 

Förvaltningens synpunkter 
I underlaget från Tornberget redovisas att det upphandlande anbudet 
är 27 965 tkr. I denna summa ingår även kostnader för andra åtgärder 
som Tornberget gör samtidigt med ombyggnationen av köket. Det är 
svårt att exakt avgöra hur mycket av totalsumman som hänförs till 
just ombyggnaden av köket. Bedömningen är dock att 
ombyggnationen av köket ryms inom det anslagna beloppet, 17,3 
mnkr. Övriga kostnader finansieras inom Tornbergets egen 
investeringsbudget. 

Byggstarten för köket är planerad till den 2 november. Evakueringen 
av köket och matsalen kommer att lösas genom att paviljonger, 
innehållande kök och klassrum, ställs upp på skolgården. 
Klassrummen kommer under evakueringen att användas till matsal 
för att sedan när köket och matsalen är ombyggda användas som 
klassrum. Detta för att klara av det ökande elevantalet i Tungelsta. 
Behovet av paviljongerna kvarstår tills att en ny skola bygga i 
Tungelsta. 
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Underlag för beslut 
- Underlag ombyggnad skolkök på Tungelsta skola från Tornberget 
daterat 2015-10-05 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Ingångsättningstillstånd för ombyggnation av Tungelstaskolans 
kök medges. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Ingångsättningstillstånd för ombyggnation av Tungelstaskolans 

kök medges. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Tornberget 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, grund- och förskolenämnden 
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Dnr KS 2015/457 

§ 265 Planuppdrag för Ribby 1:205 och 1:217, 
Västerhaninge 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt 2014-05-26 ge sökanden Haninge Bostäder 
positivt planbesked till förtätning med fler bostäder inom Ribby 1:205 
och 1:217. 

Stadsbyggnadsförvaltningen begär nu planuppdrag för att utreda 
möjligheten till påbyggnad av befintliga bostadshus och eventuellt nya 
byggnader inom fastigheterna. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelsen tillstyrker planuppdrag under förutsättning att 
eventuellt erforderlig nybyggnad/ombyggnad av allmän plats bekostas 
av ägaren av Ribby 1:205 och Ribby 1:217. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-08-31. 

- Projektdirektiv daterat 2015-08-31 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en ny 
detaljplan som medger ytterligare bostadsbebyggelse inom Ribby 
1:205 och 1:217. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en ny 

detaljplan som medger ytterligare bostadsbebyggelse inom Ribby 
1:205 och 1:217. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom:  
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Dnr KS 2015/460 

§ 266 Planuppdrag för Dalarö etapp 2, Kolbotten 
6:1 mfl. 

Sammanfattning 
Kolbotten och Västra Vadviken ligger på fastlandet invid Vadviken 
och bebyggelsen utgörs till största delen av mindre 
fritidshusbebyggelse. Det finns ett hundratal tomter och andelen 
permanentboende är idag troligtvis någonstans mellan 30 och 40 %. 
Kommunens VA-plan anger Dalarö etapp 2a Kolbotten som ett 
typområde 1, det vill säga ett område som har mycket stort behov av 
en samlad VA-lösning och där kommunalt ansvar enligt § 6 
Vattentjänstlagen bedöms gälla. Området bedöms också ha behov av 
fysisk planering. Stadsbyggnadsförvaltningen begär nu planuppdrag. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att området likt Dalarö etapp 
1 kan försörjas med kommunalt VA men att vägnätet förblir enskilt 
och tillstyrker planuppdrag. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-08-31 

- Projektdirektiv 2015-08-31 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 
detaljplan för Kolbotten 6:1 m.fl. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (FP) och Marie Litholm 
(KD) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna (bilaga). Göran Svensson (S) yrkar bifall till 
kommunalrådsberedningens förslag. Ordföranden konstaterar att det 
finns två förslag till beslut; kommunalrådsberedningens förslag och 
det egna förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och 
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Kristdemokraterna och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 

detaljplan för Kolbotten 6:1 m.fl. 

Reservationer 

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/455 

§ 267 Planbesked för Söderby 2:2 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen återtog våren 2015 gällande planuppdrag för rubr 
fastighet som avsåg möjlighet till studentbostäder. Sökanden önskar 
nu en detaljplan som möjliggör vanliga bostäder inom fastigheten. 
Gällande detaljplan medger handelsändamål. 

Planavdelningen bedömer fastigheten lämplig för flerbostadshus i 5-7 
våningar och föreslår också att angränsande kommunal parkmark tas 
med i planarbetet. En detaljplan bedöms kunna antas 2017. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelsen tillstyrker positivt planbesked och att angränsande 
kommunal mark tas med i planen. Vid kommande planarbete måste 
det utredas vilka gång- och cykelstråk som behöver gå genom 
planområdet. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-09-07. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Sökanden ges i besked att kommunen är positiv till att arbeta 
fram en detaljplan som medger bostäder i flerfamiljshus inom 
fastigheten Söderby 2:2. En detaljplan bedöms kunna antas 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Sökanden ges i besked att kommunen är positiv till att arbeta 

fram en detaljplan som medger bostäder i flerfamiljshus inom 
fastigheten Söderby 2:2. En detaljplan bedöms kunna antas 2017. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/456 

§ 268 Planbesked för Dåntorp 1:2, Jordbro 

Sammanfattning 
Sökanden önskar möjliggöra industri och verksamheter inom del av 
Dåntorp 1:2. 

Planavdelningen konstaterar att Dåntorp 1:2 inte ligger inom befintlig 
struktur för Jordbro företagspark och skulle således bli en satellit till 
den befintliga företagsparken. Industriverksamhet skulle innebära 
ingrepp i riksintresset för friluftslivet och riskera att ytterligare 
försvaga de ekologiska sambanden mellan Hanveden och Tyresta. 
Planavdelningens bedömning är att det inte är lämpligt att arbeta fram 
en detaljplan som medger industri för del av Dåntorp 1:2. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i 
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och avstyrker planläggning 
för industriverksamhet. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-09-01. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Sökanden ges i besked att kommunen inte kommer att arbeta 
fram en detaljplan för Dåntorp 1:2. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Sökanden ges i besked att kommunen inte kommer att arbeta 

fram en detaljplan för Dåntorp 1:2. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/458 

§ 269 Planbesked för Nödesta 1:70, Västerhaninge 

Sammanfattning 
Sökanden önskar en detaljplan som möjliggör bostäder inom Nödesta 
1:70. Fastigheten är belägen längs Tungelstavägen och saknar till 
största delen detaljplan. 

Planavdelningen bedömer det lämpligt med bostäder inom fastigheten 
men möjligheten kan begränsas med hänsyn till den höga 
trafikbelastningen på Tungelstavägen. Närheten till Västerhaninge 
pendeltågstation gör dock att man tillstyrker positivt planbesked med 
färdig detaljplan 2019. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i planavdelningens 
bedömning och tillstyrker positivt planbesked. Möjligheten att ta med 
angränsande kommunal mark i planområdet bör utredas. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-09-07. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Sökanden meddelas att kommunen är positiv till att arbeta fram 
en detaljplan som medger bostäder inom Nödesta 1:70. En 
detaljplan bedöms kunna antas 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Sökanden meddelas att kommunen är positiv till att arbeta fram 

en detaljplan som medger bostäder inom Nödesta 1:70. En 
detaljplan bedöms kunna antas 2019. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/459 

§ 270 Planbesked för Kolartorp 5:1 

Sammanfattning 
Sökanden, Stalands Fastigheter AB, önskar en detaljplan som medger 
tätare bostadsbebyggelse inom Kolartorp 5:1. Fastigheten är idag inte 
detaljplanelagd, men är bebyggd med en stor industrihall. 

Planavdelningen bedömer det lämpligt med bostäder inom fastigheten 
men närheten till järnvägen och sjön Rudan måste beaktas. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i 
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och tillstyrker positivt 
planbesked. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-09-01. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Sökanden ges besked att kommunen är beredd att arbeta fram en 
detaljplan som medger bostäder inom Kolartorp 5:1. En 
detaljplan bedöms kunna antas 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Sökanden ges besked att kommunen är beredd att arbeta fram en 

detaljplan som medger bostäder inom Kolartorp 5:1. En 
detaljplan bedöms kunna antas 2017. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS-MEX 2015/109 

§ 271 Försäljning av del av fastigheten Alby 1:9 
 

Ärende till kommunfullmäktige 

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

Förhandlingar med Northpower Fastigheter AB har resulterat i ett 
förslag till avtal. I avtalet regleras att företaget får förvärva tomten 
mot en ersättning om 1700 kr/kvm tomtyta när bygglov erhållits och 
bygget påbörjats. Företaget betalar en handpenning när avtalet 
undertecknats. Från 2016-01-01 arrenderar företaget tomten fram till 
dess byggnadsskyldigheten uppfyllts och förvärv kan ske. 

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

Underlag för beslut 
- Avtal undertecknat av Northpower Fastigheter AB 2015-09-29 

- Karta tomt 9 

- Översiktskarta 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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§ 272 Meddelanden 

Sammanfattning 
Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren. 

Cirkulär 15:24 från SKL: Budgetpropositionen för år 2016 

Cirkulär 15:25 från SKL: Avtal om notkopiering inom de kommunala 
musik-/kulturskolorna läsåret 2015/2016 

Cirkulär 15:26 från SKL: Överenskommelse om lön och 
anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) 
med Vision 

Cirkulär 15:27 från SKL: Utbildningskontrakt och Extratjänst 

Cirkulär 15:28 från SKL: Preliminära utfall av 2016 års kommunala 
utjämningssystem och LSS-utjämning 

Cirkulär 15:29 från SKL: Budgetförutsättningar för åren 2015-2019 

Dagordning och protokoll från sammanträde med styrelsen för AB 
Vårljus 2015-09-02 

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde 2015-09-06 

Minnesanteckningar från Kommunala handikapprådets sammanträde 
2015-10-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Meddelandena läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Meddelandena läggs till handlingarna. 

__________ 
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§ 273 Delegationsbeslut (bilaga efter recit) 

Sammanfattning 
Enligt 6 kap § 35 kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till 
styrelsen. 

Kommundirektören redovisar delegationsbeslut enligt bilaga. 

Mark- och exploateringschefen redovisar delegationsbeslut enligt 
bilaga. 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

__________ 
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§ 274 Fråga från Martina Mossberg (M) om 
flyktingsituationen 

Sammanfattning 
Martina Mossberg (M) önskar mer information om flyktingsituationen 
och boendemöjligheter för flyktingar i Haninge kommun. 

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen återkommer med en 
samlad rapport om flyktingsituationen i Haninge kommun som rör 
boende, skola och vård för flyktingar. 

__________ 

 


