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§ 204 Val av justerare 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Alexandra Anstrell (M) väljs som justerare. 

__________ 
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§ 205 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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§ 206 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 2015/319 

Upphandla svenska och ekologiska livsmedel. 

Underlag för presentation 

Medborgarförslag Upphandla svenska och ekologiska livmedel inkom 
2015-07-06. 

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 2015/28 

§ 207 Medborgarförslag: Att en landskapsarkitekt 
får utforma en plan för Tungelsta centrum 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom 2015-03-23 har förslagställaren 
synpunkter och förslag på Tungelsta centrum. 

Förslagsställaren anser att Tungelsta centrum behöver en 
arkitektoniskt sammanhållen plan. Det saknas idag en naturlig 
träffpunkt och arkitektoniskt är centrum lämnat vind för våg och det 
brister i sammanhang. 

Ett första steg på vägen skulle vara att anlita en landskapsarkitekt som 
får utforma en plan för Tungelsta centrum och att en arkitekt anlitas 
för att utforma ett hus i centrum för möten av olika slag. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunfullmäktige antog Tungelsta utvecklingsprogram 2012-12-
10, § 225, efter en bred dialog med medborgarna. Programmet anger 
att det är angeläget att Tungelsta får en tydlig centrumkärna med 
verksamheter som skapar identitet åt orten och att bebyggelsen ger 
underlag för kommersiell och offentlig service, arbetsplatser och 
kulturlokaler. Ambitionerna i programmet är således helt i linje med 
förslagsställarens. 

Årligen görs uppföljning av utvecklingsprogrammet. Det som 
hitintills skett är planläggning och utbyggnad av de södra delarna av 
Tungelsta där detaljplanen för Lillgården vann laga kraft 2014. De nya 
bostäderna bidrar till fler människor i Tungelsta och ett ökat underlag 
för olika former av service. 

Trafikverket har inlett utbyggnaden av dubbelspåret mellan Tungelsta 
och Hemfosa i vilket ingår ombyggnad kring Tungelsta station med 
en ny säkrare spårpassage under järnvägen. I tunneln under järnvägen 
kommer det finnas uppgång till plattformen via trappor och hiss. 
Stationsområdet tillgänglighetsanpassas, utformas med ramp, 
belysning och planteringar och skapar en ny järnvägspark i hjärtat av 
Tungelsta. I utformningen av området har 
landskapsarkitektkompetens ingått. Hela ombyggnaden ska stå klar 
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2017 och kommer att förbättra miljön i denna del av Tungelsta 
centrum. 

Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att 
det behövs ett sammanbindande stråk från stationen mot 
trädgårdsparken. När ombyggnaden av stationsområdet är klar 
kommer kommunstyrelseförvaltningen att initiera att en utredning av 
det aktuella stråket görs med lämplig kompetens. 

Angående förslaget om att anlita arkitekt för att utforma hus i 
centrum för möten med mera så kommer nödvändig kompetens att 
anlitas av den intressent som avser att utveckla en sådan verksamhet 

Underlag för beslut 
- Medborgarförslag daterat 2015-03-23 

- Tungelsta utvecklingsprogram, antaget av 2012-12-10 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Medborgarförslaget anses med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens redogörelse besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Medborgarförslaget anses med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens redogörelse besvarat. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagsställaren, SBN 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  12 (81) 
  Sammanträdesdatum   
  2015-09-28   
     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/38 

§ 208 Medborgarförslag: EU-migranter vid 
Västerhaninge centrum 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag är inlämnat och som uttrycker att situationen 
med tiggare i Västerhaninge centrum behöver hanteras. Vid 
tidpunkten för upprättat medborgarförslag fanns stora problem i 
anslutning till centrumanläggningen dels med ordningsstörningar 
mellan tiggarna och dels med den boplats som etablerades vid 
pendeltågsstationen. Ett otydligt agerande från SL/Jernhusen gjorde 
att bosättningen fanns under en lång tid (ca 2 mån). Boende och 
andra besökare upplevde stundtals platsen som otrygg. 

Förvaltningens synpunkter 
Det är otydligt om förslaget enbart handlar om tiggeriet eller om det 
också gäller de bosättningar som samtidigt uppstår. Förslaget pekar 
inte heller riktigt på något konkret utan en allmän önskan om att 
något bör göras. Sedan medborgarförslaget upprättades och fram till 
sommaren har dessutom situationen kring Västerhaninge station 
förändrats till det bättre, åtminstone med den långvariga bosättning 
som då fanns i området men inte längre är kvar. Svaret blir därför mer 
en redogörelse för tillämpliga förutsättningar, regler och vad 
kommunen gör sammantaget. 

Underlag för beslut 
Medborgarförslag mottaget per mejl 2015-02-12 

Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteutlåtande – 2015-08-11 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Medborgarförslaget skall med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens redogörelse anses besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Medborgarförslaget skall med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens redogörelse anses besvarat. 
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__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagsställaren 
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Dnr KS 2015/437 

§ 209 Kommunstyrelsens tertialuppföljning, T2 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delårsrapport omfattar januari till och med 
augusti. 

Kommunstyrelsen berörs av 18 av kommunfullmäktiges mål. 
Uppföljning av mål görs med en eller flera indikatorer. Alla mål följs 
upp i årsredovisningen och flera mål även i delårsrapport 2. 
Kommunstyrelseförvaltningen (ksf) har åtaganden inom både 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Samordnad varudistribution startade i april med leveranser av 
livsmedel. Nästan samtliga livsmedelsavtal är nya från april. 
Ekologiska inköp har underlättats genom att varor som är ekologiska 
tydligt framgår av prislistorna. Andelen ekologiska inköp är nu 33 
procent. Elva organiserade naturguidningar är genomförda. En 
miljöapplikation är i stor sett klar för lansering. Inom ramen för avtal 
om energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna Huddinge, 
Salem, Tyresö och Haninge har en solenergidag hållits med 
information om solceller och solfångare. 

Målet att få fler personer i arbete har bedömts som delvis uppfyllt 
eftersom arbetslösheten är lägre jämfört med förra året. I juni var 6,8 
procent av arbetskraften 16-64 år antingen öppet arbetslösa eller 
sökande i program med aktivitetsstöd. Det är 0,3 procentenheter färre 
än i juni 2014. 

Bättre förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö ska prioriteras. 
Arbetet pågår enligt handlingsplanen för den regionala stadskärnan. 
Förvaltningen arbetar förebyggande för att motverka att ungdomar 
och barnfamiljer skuldsätter sig. För närvarande finns inga väntetider 
för ungdomar mellan 18-25 år som vill träffa en budget- och 
skuldrådgivare. 28 kockar från Haninge kommuns köksverksamheter 
deltog i Smaka på Stockholm under tre dagar i juni. Trygghetsindex 
har minskat marginellt från 53 förra året till 52 i år. En undersökning 
av tillgänglighet per e-post och telefon har genomförts och den visar 
att 83 procent av e-post till kommunledningen besvarades inom två 
arbetsdagar. 
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Kommunstyrelsens ekonomiska resultat per augusti är 9,6 mnkr. 
Helårsprognosen är överskott på 5 mnkr. Det innebär att 
kommunstyrelsens strategi kommer att uppfyllas och att styrelsen 
bidrar positivt till kommunens mål. Det sammanlagda utfallet på 
investeringarna för perioden januari till augusti är 11,1 mnkr. 
Prognosen för helåret 2015 är att 115,5 mnkr kommer att förbrukas, 
vilket är 87 procent av budgeten. 

Befolkningen ökar och enligt prognosen kommer kommunen att vara 
83 600 invånare vid årets slut, vilket är en ökning med ca 1 200 
invånare. I medborgarundersökningen har resultatet avseende nöjdhet 
med bostäder minskat från betygsindex 54 till 51, även nöjdheten med 
kommunikationer har minskat från 68 till 66. Företagen i Haninge är 
mer nöjda med servicen från kommunen. Totalt ökar Haninge sitt 
nöjd kund index från 66 till 69 vilket är det bästa resultatet sedan 
mätningarna började 2007. 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med koncerngemensam 
kompetensförsörjningsplan för att möta framtidens 
rekryteringsbehov. Kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro är 
fortsatt låg. 

Underlag för beslut 
- Delårsrapport kommunstyrelsen 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Delårsrapporten godkänns. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Delårsrapporten godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Övriga avdelningar inom 
kommunstyrelseförvaltningen 
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Dnr KS 2015/438 

§ 210 Haninge kommuns tertialuppföljning, T2 
 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Inom ekologisk hållbarhet finns fem mål. Två mål är inte utvärderade 
ännu och tre mål är ej uppfyllda. Andelen ekologiska inköp har ökat 
under året och är 33 procent vid mätning i juni. Målet 40 procent ser 
inte ut att kunna nås. Ängs- och naturbetesmarkens areal har minskat 
och målet kommer inte att uppfyllasnås. Målet om två 
ytvattenförekomster som har god ekologisk och kemiska status 
kommer inte att nås eftersom utfallet fortfarande är noll. Nämnderna 
arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläpp och vara 
energieffektiva i verksamheterna. Samordnad varudistribution startade 
i april. Under hösten kommer fler varugrupper än livsmedel att 
distribueras samordnat. Nya energilösningar undersöks vid ny- och 
ombyggnationer i bland annat utbildningsförvaltningens verksamheter 
tillsammans med andra förvaltningar och Tornberget. Vid byggnation 
av Vikingaskolan kan en energilösning samtidigt värma upp även 
simhallen och Torvalla idrottsplats. Stadsbyggnadsförvaltningen 
arbetar för hållbar avlopps- och dagvattenhantering. 

Inom social hållbarhet finns 14 mål. Sex mål är inte utvärderade ännu, 
fyra mål är ej uppfyllda, två mål helt uppfyllda och två mål delvis 
uppfyllda. Målet bättre folkhälsa kommer inte att nås, eftersom 
sjukpenningtalet stiger. Nöjd inflytande index har minskat något och 
målet är därför inte uppnått avseende ökad delaktighet. Målet ökad 
trygghet kommer inte att nås eftersom trygghetsindex har minskat. 
Nöjdheten med parker har minskat i årets medborgarundersökning. 
Delvis uppfyllt är målet om ökad valfrihet, där köp av verksamhet 
inom förskola och barnomsorg har ökat, köp av verksamhet inom 
utbildning samt äldre och funktionshindrade står på samma nivå som 
tidigare år och köp av verksamhet inom individ- och familjeomsorg 
har minskat. Målet om fler i arbete kommer att uppfyllas delvis, där 
arbetslösheten har minskat och prognosen är att arbetslösheten 
fortsätter att minska. Helt uppfyllt är målet att invånarna är nöjda 
med kommunens service eftersom nöjd medborgarindex har ökat. 
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Även de äldre är nöjda med kommunens service och målet om 
bemötande i hemtjänst och särskilt boende är helt uppfyllt. 
Nämnderna arbetar utifrån sina verksamheter med att Haninge ska ha 
en attraktiv stadskärna. Byggandet av Haningeterrassen fortskrider. 
Ett varumärkesarbete pågår för stadskärnan. Socialnämnden har 
genomfört en brukarundersökning avseende tillgänglighet, 
bemötande, inflytande och trygghet i flera verksamheter. Barn och 
ungdomar är prioriterade verksamheter och samarbete mellan flera 
förvaltningar sker exempelvis genom att äldreförvaltningen erbjuder 
praktikplatser i sina verksamheter till både gymnasieungdomar och 
studerande på centrum vux. Inom kultur- och fritidsförvaltningen 
sker samarbete mellan de olika avdelningarna, fritidsgårdspersonal 
arbetade vid Brandbergsbadet under sommaren och biblioteken har 
lånat ut böcker på popup-bibliotek på idrottsplatserna. 

Inom ekonomisk hållbarhet finns fem mål. Ett mål är inte utvärderat, 
två mål ej uppfyllda, ett mål delvis uppfyllt och ett mål är helt uppfyllt. 
Målet om effektiv resursanvändning kommer inte att uppfyllas 
eftersom avtalstroheten har försämrats. Upphandling Södertörn 
kommer att arbeta med att förbättra detta tillsammans med 
förvaltningarna under hösten. Vidare kan målet om ekonomiskt 
resultat inte uppfyllas då årsprognosen är ett resultat på 29,3 mnkr, 
vilket är 0,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Delvis 
uppfylld är målet att det ska vara enkelt att starta företag i Haninge, 
eftersom nöjd företagarindex är det högsta som Haninge fått sedan 
mätningarna startade 2007. Helt uppfyllt är målet om 
befolkningsökningen, som med sin prognos fortsätter att överträffa 
målet. 

Underlag för beslut 
- Kommunens delårsrapport 2015/2 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Kommunens delårsrapport 2 godkänns. 

2.    Nämnd som prognostiserar negativa resultat mot budget 2015 
uppmanas att vidtaga åtgärder för att undvika sådant underskott. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Kommunens delårsrapport 2 godkänns. 

2.    Nämnd som prognostiserar negativa resultat mot budget 2015 
uppmanas att vidtaga åtgärder för att undvika sådant underskott. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: ekonomiavdelningen 

För kännedom: Samtliga nämnder 
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Dnr KS 2015/424 

§ 211 Fullmakt att teckna Haninge kommuns bank-
och plusgirokonto 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2015-01-26, § 20, beslutat om 
teckningsbemyndigande för kommunens bank- och plusgirokonton. 
På grund av personalförändringar föreslås detta beslut uppdateras. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1.    Tidigare beslut av kommunstyrelsen 2015-01-26, § 20, upphävs. 

2.    Till att, två i förening 

- utfärda utbetalningar från Haninge kommuns bank- och 
plusgirokonton samt underteckna ansökan om Handelsbanken Visa 
Business Card 

- utfärda anvisningar och checkar samt kvittera medel på Haninge 
kommuns bank- och plusgirokonton, kvittera ut till Haninge kommun 
eller till någon av dess nämnder ställda checkar eller postväxlar, 
kvittera ut medel på bankkonton tillhörande av Haninge kommun 
förvaltade fonder, bemyndigas 
 
Ekonomidirektör  Jörn Karlsson 
Chef redovisningsenheten  Harri Kiviharju 
Ekonom   Annika Karlsson 
Ekonom   Pernilla Andersson 
Systemförvaltare  Annika Hoffstedt 
Ekonomiadministratör  Eva Cajback 
Ekonomiadministratör   Anita Billsjö 
Ekonomiadministratör  Ann-Cathrine Strandberg 
Ekonomiadministratör  Ayse Mert Durak 
Ekonomiadministratör   Lilva Sahin 
Ekonomiadministratör  Lara Albers 
Ekonomiadministratör   Eva Demburg 
Ekonomiadministratör   Carina Barfoth 
Ekonomiadministratör  Åsa Lindgren 
Ekonomiadministratör  Monica Jonsson 
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3.    Till att, två i förening, inneha administratörsrättigheter och att 
göra ändringar enligt delegationsbeslut över användarna på respektive 
internetbank. 
 
Ekonomidirektör  Jörn Karlsson 
Chef redovisningsenheten  Harri Kiviharju 
Ekonom   Annika Karlsson 
Ekonom    Pernilla Andersson 
Ekonomiassistent   Eva Cajback 

4.    Till att, två i förening, överföra medel mellan följande 
bankkonton: 
 
Bank Clearing Konto Kontotyp 

SHB 6181 065 298 Huvudkonto 
SHB 6181 084 608 Avkastningskonto koncern 
SHB 6181  092 058  Nivåkonto (HK) 
SHB 6181 094 468 Avkastningskonto kommun 
SHB 6181 098 498 Transaktionskonto 
SHB  6181 103 858 Sociala utbetalningar 
SHB 6181 105 338 V/A 
SHB 6181 106 628 Fonder och stipendier 
 
Swedbank  8327-9 923 035 911-0 Toppkonto 
Swedbank 8327-9 923 534 757-3 Koncernkonto 
Swedbank 8327-9 903 822 541-4 Räntekonto koncern 
Swedbank 8327-9 923 534 758-1 Samlingskonto kommun 
Swedbank 8327-9  923 534 759-9 Samlingskonto kommun 
Swedbank 8327-9 903 822 535-6 Räntekonto kommun 
Swedbank 8327-9 903 822 543-0 Haninge kommun 
 
Nordea     PG     1265-8     Plusgiro 
 
 
 
Bemyndigas: 

Ekonomidirektör  Jörn Karlsson 
Chef redovisningsenheten  Harri Kiviharju 
Ekonom    Annika Karlsson 
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Ekonom   Pernilla Andersson 
Systemförvaltare  Annika Hoffstedt 
Ekonomiadministratör   Eva Cajback 
Ekonomiadministratör  Anita Billsjö 
Ekonomiadministratör  Ann-Cathrine Strandberg 
Ekonomiadministratör  Ayse Mert Durak 
Ekonomiadministratör   Lilva Sahin 
Ekonomiadministratör  Lara Albers 
Ekonomiadministratör   Eva Demburg 
Ekonomiadministratör   Carina Barfoth 
Ekonomiadministratör  Åsa Lindgren 
Ekonomiadministratör  Monica Jonsson 

5.    för bankkonto 6181 103 858 
 
Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från 
ovanstående konto 
 
Assistent   Tobias Flood 
Assistent   Johan Hereora-Hummerhielm 
Assistent   Eva Nilsson 
Assistent    Susanne Sandhage 
Socialsekreterare  Birgit Granath-Ekström 
Assistent   Eva McCormick 

6.    för bankkonto 6181 098 498 
 
Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från 
ovanstående konto (löner) 
 
Chef Löneenheten  Margareta Norberg 
Löneassistent   Anette Björkqvist 
Löneassistent   Susanne Tidlund 
Löneassistent   Jaana Snygg 
Löneassistent   Leila Zubidat 

7.    för bankkonto 6181 098 
 
 

Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från 
ovanstående konto 
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intagningssekreterare  Susanne Backman 
gymnasiechef  Peteris Smitmanis 

8.   för bankkonto 6181 105 338 
 
Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från 
ovanstående konto 
 
handläggare  Anita Aldén 
ingenjör   Weine Carmerud 
handläggare  Åsa Moe 

  

Utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt i ovanstående fall. 

Namnteckningsprover ska därvid bifogas till banker och plusgiro. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1.    Tidigare beslut av kommunstyrelsen 2015-01-26, § 20, upphävs. 

2.    Till att, två i förening 

- utfärda utbetalningar från Haninge kommuns bank- och 
plusgirokonton samt underteckna ansökan om Handelsbanken Visa 
Business Card 

- utfärda anvisningar och checkar samt kvittera medel på Haninge 
kommuns bank- och plusgirokonton, kvittera ut till Haninge kommun 
eller till någon av dess nämnder ställda checkar eller postväxlar, 
kvittera ut medel på bankkonton tillhörande av Haninge kommun 
förvaltade fonder, bemyndigas 
 
Ekonomidirektör  Jörn Karlsson 
Chef redovisningsenheten  Harri Kiviharju 
Ekonom   Annika Karlsson 
Ekonom   Pernilla Andersson 
Systemförvaltare  Annika Hoffstedt 
Ekonomiadministratör  Eva Cajback 
Ekonomiadministratör   Anita Billsjö 
Ekonomiadministratör  Ann-Cathrine Strandberg 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  23 (81) 
  Sammanträdesdatum   
  2015-09-28   
     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Ekonomiadministratör  Ayse Mert Durak 
Ekonomiadministratör   Lilva Sahin 
Ekonomiadministratör  Lara Albers 
Ekonomiadministratör   Eva Demburg 
Ekonomiadministratör   Carina Barfoth 
Ekonomiadministratör  Åsa Lindgren 
Ekonomiadministratör  Monica Jonsson 

3.    Till att, två i förening, inneha administratörsrättigheter och att 
göra ändringar enligt delegationsbeslut över användarna på respektive 
internetbank. 
 
Ekonomidirektör  Jörn Karlsson 
Chef redovisningsenheten  Harri Kiviharju 
Ekonom   Annika Karlsson 
Ekonom    Pernilla Andersson 
Ekonomiassistent   Eva Cajback 

4.    Till att, två i förening, överföra medel mellan följande 
bankkonton: 
 
Bank Clearing Konto Kontotyp 

SHB 6181 065 298 Huvudkonto 
SHB 6181 084 608 Avkastningskonto koncern 
SHB 6181  092 058  Nivåkonto (HK) 
SHB 6181 094 468 Avkastningskonto kommun 
SHB 6181 098 498 Transaktionskonto 
SHB  6181 103 858 Sociala utbetalningar 
SHB 6181 105 338 V/A 
SHB 6181 106 628 Fonder och stipendier 
 
Swedbank  8327-9 923 035 911-0 Toppkonto 
Swedbank 8327-9 923 534 757-3 Koncernkonto 
Swedbank 8327-9 903 822 541-4 Räntekonto koncern 
Swedbank 8327-9 923 534 758-1 Samlingskonto kommun 
Swedbank 8327-9  923 534 759-9 Samlingskonto kommun 
Swedbank 8327-9 903 822 535-6 Räntekonto kommun 
Swedbank 8327-9 903 822 543-0 Haninge kommun 
 
Nordea     PG     1265-8     Plusgiro 
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Bemyndigas: 

Ekonomidirektör  Jörn Karlsson 
Chef redovisningsenheten  Harri Kiviharju 
Ekonom    Annika Karlsson 
Ekonom   Pernilla Andersson 
Systemförvaltare  Annika Hoffstedt 
Ekonomiadministratör   Eva Cajback 
Ekonomiadministratör  Anita Billsjö 
Ekonomiadministratör  Ann-Cathrine Strandberg 
Ekonomiadministratör  Ayse Mert Durak 
Ekonomiadministratör   Lilva Sahin 
Ekonomiadministratör  Lara Albers 
Ekonomiadministratör   Eva Demburg 
Ekonomiadministratör   Carina Barfoth 
Ekonomiadministratör  Åsa Lindgren 
Ekonomiadministratör  Monica Jonsson 

5.    för bankkonto 6181 103 858 
 
Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från 
ovanstående konto 
 
Assistent   Tobias Flood 
Assistent   Johan Hereora-Hummerhielm 
Assistent   Eva Nilsson 
Assistent    Susanne Sandhage 
Socialsekreterare  Birgit Granath-Ekström 
Assistent   Eva McCormick 

6.    för bankkonto 6181 098 498 
 
Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från 
ovanstående konto (löner) 
 
Chef Löneenheten  Margareta Norberg 
Löneassistent   Anette Björkqvist 
Löneassistent   Susanne Tidlund 
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Löneassistent   Jaana Snygg 
Löneassistent   Leila Zubidat 

7.    för bankkonto 6181 098 
 
 

Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från 
ovanstående konto 
 
intagningssekreterare  Susanne Backman 
gymnasiechef  Peteris Smitmanis 

8.   för bankkonto 6181 105 338 
 
Till att, två i förening, bemyndigas att utfärda utbetalningar från 
ovanstående konto 
 
handläggare  Anita Aldén 
ingenjör   Weine Carmerud 
handläggare  Åsa Moe 

  

Utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt i ovanstående fall. 

Namnteckningsprover ska därvid bifogas till banker och plusgiro. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen, Harri Kiviharju 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/425 

§ 212 Tidplan bokslut 2015, budgetuppföljning 2016 
samt mål och budget 2017 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tidplan för 
arbetet med bokslutet 2015, budgetuppföljningen 2016 samt mål och 
budget 2017 (se bilagor). Tidplanerna följer samma upplägg som 
innevarande år. 

Underlag för beslut 
- Tjänsteutlåtande 2015-09-08 – Tidplan bokslut 2015, 
budgetuppföljning 2016 samt mål och budget 2017 

Kommunalrådsberedningen 
Tidplanen för mål och budget 2017 kan komma att justeras utifrån de 
samtal som pågår mellan kommunledningen och gruppledarna för 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Tidplan för arbetet med bokslut 2015, budgetuppföljningar 2016 
samt mål och budget 2017 fastställs i enlighet med 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Tidplan för arbetet med bokslut 2015, budgetuppföljningar 2016 

samt mål och budget 2017 fastställs i enlighet med 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Alla nämnder, Tornberget 
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Dnr KS 2015/403 

§ 213 Förslag till sammanträdesplan för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2016 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har för 2016 att fastställa sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och föreslå sammanträdestider för 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesplan för 2016. Antalet sammanträden föreslås vara 
oförändrat för både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De 
föreslagna tiderna har arbetats in i den föreslagna tidplanen för mål- 
och budgetarbetet. 

I förslaget har hänsyn tagits till sport- och påsklovet samt sommar- 
och juluppehållet. Sportlovet i Haninge kommun 2016 äger rum 29 
februari-4 mars (vecka 9) och påsklovet 29 mars – 1 april (vecka 13).  

Kommunstyrelsen  
 
Kl 15.30 (måndagar) 

Kommunfullmäktige 
 
Kl 16.00 (måndagar) 

   
1 februari 15 februari 
7 mars 21 mars 
4 april 18 april 
2 maj 16 maj 
30 maj 13 juni (kl 13.00) 
15 juni (ons)   
29 augusti 12 september 
26 september 10 oktober 
24 oktober 7 november 
21 november 5 december 
12 december   
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Föreslagen sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2016 
fastställs. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Föreslagen sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2016 fastställs. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Föreslagen sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2016 
fastställs. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1.    Föreslagen sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2016 

fastställs. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Enheten för kommunikation och marknadsföring, 
samtliga nämnder, Haninge Bostäder, Tornberget, Ernst & Young, 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
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Dnr KS 2015/398 

§ 214 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds arbete med 
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter, 
att gälla fr o m 2016 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) ansvarar för 
medlemskommunernas arbete med offentlig kontroll inom animaliska 
biprodukter. Kontrollen regleras i EG-förordningar samt i lag om 
foder och animaliska biprodukter med förordning och föreskrifter. 
Syftet med kontrollen är framför allt att undvika att smitta sprids och 
att djur och människor därigenom kan komma till skada. 

Förbundet tar ut avgift för kontrollen utifrån den taxa som 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer. 
Förbundets beräkning av timavgift utgår från Sveriges Kommuner 
och Landstings upplägg för beräkning av timavgift. 

Smohf har genom direktionsbeslut den 26 augusti 2015 hemställt att 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för arbetet 
med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter, att gälla från och 
med 1 januari 2016. Den föreslagna ändringen i förhållande till nu 
gällande taxa är att timavgiften höjs från 920 kronor till 1 020 kronor. 

Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, då 
det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. Av 
den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets 
kostnader för tillsynen. Förbundet genomför därför en gradvis 
anpassning av taxan. Den genomsnittliga timavgiften bland länets 
kommuner för år 2015 är 1 018 kronor. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2016. 
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Underlag för beslut 
- Smohf:s direktionsbeslut 2015-08-26 med hemställan om att anta ny 
taxa 

- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19 

- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med 
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter antas och gäller 
från och med den 1 januari 2016. Därmed upphör nuvarande taxa 
att gälla. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med 
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter antas och gäller 
från och med den 1 januari 2016. Därmed upphör nuvarande taxa 
att gälla. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun 
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Dnr KS 2015/399 

§ 215 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds arbete med 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, att 
gälla fr o m 2016 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) är lokal 
tillsynsmyndighet för kontroll kopplad till livsmedelslagstiftningen. 
Livsmedelskontrollen utgår från EG-förordning nr 882/2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen och bestämmelserna om djurhälsa 
och djurskydd. 

Förbundet tar ut avgifter för kontrollen utifrån den taxa som 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer. 
Förbundets taxekonstruktion utgår från Sveriges Kommuner och 
Landstings modell och omfattar två olika timavgifter, en för den årliga 
kontrollen och en för extra offentlig kontroll, godkännande och 
registrering. 

Smohf har genom direktionsbeslut den 26 augusti 2015 hemställt att 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för arbetet 
med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, att gälla från och med 
1 januari 2016. Den föreslagna ändringen i förhållande till nu gällande 
taxa är att avgiften för den årliga kontrollen höjs från 1 130 till 1 275 
kronor per timme samt att avgiften för den extra offentliga kontrollen 
höjs från 920 till 1020 kronor per timme. 

Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, då 
det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. Av 
den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets 
kostnader för tillsynen. Förbundet genomför därför en gradvis 
anpassning av taxan. Den genomsnittliga timavgiften bland länets 
kommuner för år 2015 är 1 018 kronor. 
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Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2016. 

Underlag för beslut 
- Smohf:s direktionsbeslut 2015-08-26 med hemställan om att anta ny 
taxa 

- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19 

- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antas och gäller från 
och med den 1 januari 2016. Därmed upphör nuvarande taxa att 
gälla. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antas och gäller från 
och med den 1 januari 2016. Därmed upphör nuvarande taxa att 
gälla. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun 
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Dnr KS 2015/400 

§ 216 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds arbete med 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att 
gälla fr o m 2016 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) ansvarar för 
medlemskommunernas arbete enligt miljöbalken, undantaget 
strandskydd. Genom information, råd och anvisningar arbetar 
förbundet förebyggande. Därutöver sker tillsyn bland annat genom 
inspektioner, handläggning av anmälan och ansökan, provtagningar 
samt inventeringar. 

Förbundet tar ut avgifter för arbetet med prövning och tillsyn utifrån 
den taxa som kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 
bestämmer. Förbundets avgifter utgår i huvudsak från fasta avgifter 
där grunden är ett visst antal timmar för återkommande tillsyn 
alternativt ärendeprövning. Beräkningen av timavgiften utgår från 
Sveriges Kommuner och Landstings upplägg för beräkning av 
timavgift. 

Smohf har genom direktionsbeslut den 26 augusti 2015 hemställt att 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för arbetet 
med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att gälla från och med 1 
januari 2016. De föreslagna ändringarna i förhållande till nu gällande 
taxa är följande: 

- Inom vissa områden görs en justering av de fasta avgifterna på så vis 
att det bestämda antal timmar som ligger till grund för en viss fast 
avgift anpassas för att bättre motsvara den faktiska tidsåtgången. 

- Lydelsen för två klassningskoder inom miljötillsynen anpassas till 
miljöprövningsförordningens lydelse. 

- De fasta avgifterna för handläggning av anmälan avseende 
anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordningen tas bort och ersätts med timavgift. 
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- Timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn höjs 
från 920 till 1 020 kronor per timme. 

Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, då 
det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. Av 
den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets 
kostnader för tillsynen. Förbundet genomför därför en gradvis 
anpassning av taxan. Den genomsnittliga timavgiften bland länets 
kommuner för år 2015 är 1 018 kronor. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2016. 

Underlag för beslut 
- Smohf:s direktionsbeslut 2015-08-26 med hemställan om att anta ny 
taxa     

- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19 

- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas och gäller från och 
med den 1 januari 2016. Därmed upphör nuvarande taxa att gälla. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas och gäller från och 
med den 1 januari 2016. Därmed upphör nuvarande taxa att gälla. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  35 (81) 
  Sammanträdesdatum   
  2015-09-28   
     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun 
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Dnr KS 2015/401 

§ 217 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel, 
att gälla fr o m 2016 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för 
medlemskommunernas tillsynsarbete enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel. När lagen trädde i kraft 2009 fick 
kommunerna ett utökat tillsynsansvar, vilket innebär att den kommun 
där detaljhandel med receptfria läkemedel bedrivs ska kontrollera att 
lagen och tillhörande föreskrifter efterlevs. 

Förbundet tar ut avgifter för kontrollen utifrån den taxa som 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer. 
Förbundets beräkning av timavgift utgår från Sveriges Kommuner 
och Landstings upplägg för beräkning av timavgift. 

Smohf har genom direktionsbeslut den 26 augusti 2015 hemställt att 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, att gälla från 
och med 1 januari 2016. Den föreslagna ändringen i förhållande till nu 
gällande taxa är att avgiften per timme nedlagd kontrolltid höjs från 
920 till 1020 kronor. 

Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, då 
det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. Av 
den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets 
kostnader för tillsynen. Förbundet genomför därför en gradvis 
anpassning av taxan. Den genomsnittliga timavgiften bland länets 
kommuner för år 2015 är 1 018 kronor. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2016. 
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Underlag för beslut 
- Smohf:s direktionsbeslut 2015-08-26 med hemställan om att anta ny 
taxa 

- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19 

- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas och 
gäller från och med den 1 januari 2016. Därmed upphör 
nuvarande taxa att gälla. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas och 
gäller från och med den 1 januari 2016. Därmed upphör 
nuvarande taxa att gälla. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun 
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Dnr KS 2015/402 

§ 218 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt 
strålskyddslagen, att gälla fr o m 2016 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för 
medlemskommunernas arbete enligt strålskyddslagens bestämmelser 
vad gäller tillsyn av solarieverksamheter. 

Förbundet tar ut avgifter för kontrollen utifrån den taxa som 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer. 
Förbundets beräkning av timavgift utgår från Sveriges Kommuner 
och Landstings upplägg för beräkning av timavgift. 

Smohf har genom direktionsbeslut den 26 augusti 2015 hemställt att 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för tillsyn 
enligt strålskyddslagen, att gälla från och med 1 januari 2016. Den 
föreslagna ändringen i förhållande till nu gällande taxa är att avgiften 
per timme nedlagd kontrolltid höjs från 920 till 1020 kronor. 

Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, då 
det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. Av 
den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets 
kostnader för tillsynen. Förbundet genomför därför en gradvis 
anpassning av taxan. Den genomsnittliga timavgiften bland länets 
kommuner för år 2015 är 1 018 kronor. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2016. 

Underlag för beslut 
- Smohf:s direktionsbeslut 2015-08-26 med hemställan om att anta ny 
taxa 

- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19 
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- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
tillsyn enligt strålskyddslagen 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt 
strålskyddslagen antas och gäller från och med den 1 januari 2016. 
Därmed upphör nuvarande taxa att gälla. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt 
strålskyddslagen antas och gäller från och med den 1 januari 2016. 
Därmed upphör nuvarande taxa att gälla. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun 
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Dnr KS 2015/428 

§ 219 Medgivande till Tornberget för försäljning av 
en mindre del av fastigheten Dalarö 4:5, 
Dalarö förskola 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Tornberget har inkommit med en hemställan till kommunen om att få 
kommunfullmäktiges godkännande att sälja en mindre del av 
fastigheten Dalarö 4:5, Dalarö förskola. Enligt Tornbergets 
ägardirektiv § 7 skall bolaget inhämta kommunfullmäktiges 
godkännande vid försäljning av fastigheter. 

Försäljningen är till kommunen som avser att genom 
fastighetsreglering förvärva ett markområde på ca 55 kvm av 
fastigheten Dalarö 4:5. Markområdet är i detaljplanen utlagt som 
allmän platsmark som ska överföras till kommunens fastighet Dalarö 
3:2 för att användas av Trafikverket för anläggande av trottoar på 
Odinsvägen. Ersättningen för området som kommunen skall erlägga 
till Tornberget är 100 kr/kvm, dvs en köpeskilling om 5 500 kr. 

Kommunens beslut om att köpa marken tas av mark- och 
exploateringschefen med stöd av kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Underlag för beslut 
- Skrivelse från Tornberget daterad 2015-05-19 – Försäljning genom 
fastighetsreglering, mindre del av fastigheten Dalarö 4:5, Dalarös 
förskola 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Tornbergets hemställan om att försälja en mindre del av 
fastigheten Dalarö 4:5, Dalarö förskola, till kommunen medges. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
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1.    Tornbergets hemställan om att försälja en mindre del av 
fastigheten Dalarö 4:5, Dalarö förskola, till kommunen medges. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Tornberget 

För kännedom: Mark- och exploateringsenheten 
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Dnr KS 2015/87 

§ 220 Förteckning över motioner som inte har 
slutbehandlats 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Enligt § 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner som 
inte har slutbehandlats redovisas två gånger årligen. Redovisningen 
ska ske på fullmäktiges sammanträde i april/maj och oktober. 

Enligt 5 kap 33 § kommunallagen bör en motion beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

För närvarande finns 50 motioner som inte har slutbehandlats. 

Underlag för beslut 
- Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats, daterad 
2015-09-08. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs 
till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs 
till handlingarna. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/88 

§ 221 Förteckning över medborgarförslag som inte 
har slutbehandlats 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska 
medborgarförslag som inte har slutbehandlats redovisas två gånger 
årligen. Redovisningen ska ske på fullmäktiges sammanträde i 
april/maj och oktober. 

Enligt 6 kap 27a § kommunallagen bör ett medborgarförslag 
handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att förslaget 
väcktes i fullmäktige. 

För närvarande finns 69 medborgarförslag som inte har 
slutbehandlats. 

Underlag för beslut 
- Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats, 
daterad 2015-09-08 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Förteckningen över medborgarförslag som inte har 
slutbehandlats läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Förteckningen över medborgarförslag som inte har 
slutbehandlats läggs till handlingarna. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom:  
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Dnr KS 2015/69 

§ 222 Motion från Sven Gustafsson (M) om 
landmärken i Haninge city 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Sven Gustafsson (M) föreslår i en motion daterad 2015-01-26 att 
Haninge kommun ska utreda utformning och placering av nya 
landmärken för Haninge City i dialog med invånare, företag och 
organisationer. 

Förvaltningens synpunkter 
Redan i utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan 
Haninge från 2011 beskrivs vikten av att arbeta med landmärken för 
att stärka stadskärnans identitet. Landmärken har flera syften. 
Förutom att stärka en plats identitet så hjälper de oss att orientera oss 
i staden. Precis som motionen föreslår är det viktigt att arbeta 
strategiskt med placering av nya landmärken, men också förstärka 
landmärken som redan finns. Det kan man göra med hjälp av till 
exempel ljussättning eller med fasadbeklädnad som kommunen 
nyligen gjort med vattentornen i Handen. 

Det pågår en mängd processer och arbeten för att stärka den 
regionala stadskärnan. Det pågår framförallt två projekt som har 
koppling till frågan om landmärken. Det ena handlar om 
landmärkenas utformning och det andra om landmärkenas placering. 

För det första ska landmärken signalera varumärket Haninge. Haninge 
kommun arbetade fram en varumärkesplattform och kärnvärden för 
Haninge 2008. Sedan dess har mycket förändrats och det finns ett 
stort behov att utveckla och stärka kommunens varumärke. I 
samarbete med sex av de större fastighetsägarna i den regionala 
stadskärnan Haninge pågår nu arbetet med att formulera ett 
varumärke för stadskärnan enligt handlingsplanen för 2015 (KS 
285/2014). Varumärket för stadskärnan ska självklart stärka bilden av 
hela Haninge eftersom stadskärnan är beroende av sitt omland och 
vice versa. Vid årsskiftet finns ett förslag framme vilket sedan kan 
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användas för att prata om vilken utformning som bäst signalerar 
bilden av Haninge. 

För det andra behöver varumärken placeras på strategiska platser i 
stadskärnan. I juni 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om att 
uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag till 
stadsutvecklingsplan och genomförandeorganisation för stadskärnan 
(KS 2015/180). I arbetet kommer bland annat viktiga målpunkter och 
stråk att definieras. Med dem som utgångspunkt kan man sedan 
diskutera var man lämpligen placerar landmärken. Arbetet med 
stadsutvecklingsplanen kommer att drivas tillsammans med flera 
aktörer i stadskärnan. 

Sammantaget gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att det 
arbete som nu pågår både vad gäller varumärke och 
stadsutvecklingsplan svarar upp mot det motionen föreslår. 

 

Underlag för beslut 
- Motion från Sven Gustafsson (M) om landmärken i Haninge City. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen anses besvarad m h t kommunstyrelseförvaltningens 
redogörelse. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen anses besvarad m h t kommunstyrelseförvaltningens 
redogörelse. 

Reservationer 
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Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson - 
samtliga (M), Tobias Hammarberg (FP) och Pia Lublin (FP) 
reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Kommunstyrelseförvaltningen 
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Dnr KS 2015/61 

§ 223 Motion från Martina Mossberg (M) om 
varumärket Haninge 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Martina Mossberg (M) föreslår i en motion daterad 2015-02-27 att 
Haninge kommun ska arbeta fram en projektplan för 
varumärkesarbetet Haninge. Projektplanen ska bland annat innehålla 
processbeskrivning, tidplan samt förslag på styrgrupper och 
förankringsgrupper. 

Förvaltningens synpunkter 
Haninge kommuns nuvarande varumärkesplattform och kärnvärden 
arbetades fram 2008. Sedan dess har mycket förändrats och det finns 
ett stort behov att utveckla och stärka kommunens varumärke. 
Haninge är utpekad som regional stadskärna i den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholms län. Kommunfullmäktige fattade 
2011 beslut om ett utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan. 
Sedan dess har kommunen på olika sätt arbetat med att hitta 
formerna för hur stadskärnan ska se ut och upplevas. 

Våren 2014 slöt Haninge kommun och de större fastighetsägarna i 
Handen avtal om att samarbeta för att utveckla den regionala 
stadskärnan och under hösten 2014 arbetades en gemensam målbild 
och handlingsplan för 2015 fram (KS 285/2014). En av uppgifterna i 
handlingsplanen är att arbeta fram en nulägesbild, att göra en 
nollmätning av hur känd den regionala stadskärnan är. Arbetet som 
ska vara klart vid årsskiftet 2015/2016 drivs från 
kommunstyrelseförvaltningen och involverar både förtroendevalda 
och fastighetsägarna i centrumsamverkan. Inom detta samarbete 
pågår även arbete med att formulera ett varumärke för stadskärnan 
enligt handlingsplanen för 2015 (KS 285/2014). 

Sammantaget gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att det 
arbete som nu pågår till stora delar svarar upp mot det motionen 
föreslår. Eftersom stadskärnans varumärke ska stärka hela 
kommunens varumärke kan det dock vara aktuellt att återkomma med 
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en strategi för hur det arbetet ska gå till. Det bör kunna vara aktuellt 
under första halvåret 2016. 

Kommunstyrelseförvaltningen vill också nämna att det under 2015 
pågår ett omfattande arbete för att göra kommunens eget 
kommunikationsarbete mer effektivt och välfungerande både internt 
och externt. Från nästa år kommer organisationen för 
kommunikation och marknadsföring att förändras. Centralt etableras 
kommunikationschef, kommunikationsstrateg, ledande webbredaktör 
och pressansvarig på samhällsutvecklingsavdelningen, precis som 
idag. Arbetet med marknadsföring flyttas till staben på näringslivs- 
och samhällsutvecklingsavdelningen som kompletteras med en 
marknadsföringsstrateg. Detta påverkar även samarbetet med övriga 
förvaltningar, vilket kommer att omstruktureras. 

Underlag för beslut 
- Motion från Martina Mossberg (M) om varumärket Haninge. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen anses besvarad m h t kommunstyrelseförvaltningens 
redogörelse. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen anses besvarad m h t kommunstyrelseförvaltningens 
redogörelse. 

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Kommunstyrelseförvaltningen 
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Dnr KS 2015/44 

§ 224 Motion från Henrik Svensson (SD) om fler 
bilparkeringsmöjligheter i Haninge centrum 
och vid Handenterminalen 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Motionären vill att kommunen skall utreda var och besluta att det ska 
byggas minst 200 bilparkeringsplatser i Haninge centrum och vid 
Handenterminalen. 

Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, som har ställts 
sig bakom stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter i ärendet. 
Stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar allmänt att 
samhällsutbyggnad sker enligt fastställda detaljplaner. Ska 
tillkommande parkeringsmöjligheter för bil tillkomma inom detta 
område blir lösningar med parkeringshus/parkeringsdäck realistiskt 
sett nödvändiga vilket i sig förutsätter att det finns tillgång till 
erforderlig mark för detta ändamål. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i stadsbyggnadsnämndens 
yttrande men vill tillägga följande. 

Haninge är utpekad som regional stadskärna i den regionala utveck-
lingsplanen för Stockholms län, RUFS 2010. När vi ska skapa en 
tätare och mer sammanhängande stadsmiljö behöver möjlighetrena till 
nya bostäder, handel, arbetsplatser och service i stadskärnan ses över. 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-10, § 169, att arbeta fram en 
stadsutvecklingsplan för den regionala stadskärnan Haninge. 
Stadsutvecklingsplanen ska stå för helhetstanken och vara garanten 
för att de projekt som sedan byggs bit för bit hänger ihop och skapar 
en hållbar och attraktiv stadskärna. 

Uppdraget ska också leverera en parkeringsstrategi för stadskärnan 
som går att tillämpa även på övriga tätbebyggda områden i 
kommunen. 
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I detaljplanen för Haningeterrassens norra del planeras det för vård, 
kontor, centrumverksamhet m.m. Där planeras parkering i minst två 
plan vilket skulle ge ca 250 parkeringsplatser. Inlastning för leveranser 
till byggnadens verksamheter och den butikslokal som möjliggörs 
under höghuset ska också ske i garaget. Under bostäderna i 
Haningeterrassen planeras två garage för både boende och besökande. 
Korttidsparkering för besökande till områdets butiker planeras som 
parkeringsfickor utmed Nynäsvägen, Rudsjöterrassen och Esklisvägen 
med 60 -70 platser. Nära norra nedgången till pendeltåget planeras det 
korttidsplatser för avlämning och hämtning. 

Mot bakgrund av ovan redovisat arbete som redan pågår, bedömer 
kommunstyrelseförvaltningen att det beslut som föreslås i motionen 
inte behövs. 

Underlag för beslut 
- Motion från Henrik Svensson (SD) om fler bilparkeringsmöjligheter 
i Haninge centrum och vid Handenterminalen, 2015-02-05 

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-04-22, § 59 

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 
kommunalådsberedningens förslag. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen avslås. 
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Reservationer 

Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden 
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Dnr KS 2015/125 

§ 225 Motion från Henrik Svensson (SD) om tiggeri 
- en förlorad dag för individen och samhället 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Henrik Svensson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 
Haninge kommun ska införa ett tillståndskrav för tiggeri i sina lokala 
ordningsföreskrifter. 

Enligt ordningslagen behövs tillstånd från Polismyndigheten för att 
använda en offentlig plats inom detaljplanelagt område på ett sätt som 
inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för 
eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte om 
platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och 
utan att inkräkta på någon annans tillstånd. 

Tiggeri, dvs. att utan erbjudande av någon motprestation utbe sig om 
ekonomiskt understöd, är inte straffbart eller ens otillåtet enligt 
svensk lag. Enligt kapitel 3 i ordningslagen (1993:1617) har 
kommuner rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter när det behövs 
för att upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats. 
Kommunala föreskrifter får inte angå förhållanden som är reglerade i 
ordningslagen. Inte heller får föreskrifterna lägga onödigt tvång på 
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. 

När det gäller penninginsamling på offentlig plats så medger 
ordningslagen att kommunerna i vissa fall ställer krav på tillstånd i 
sina ordningsföreskrifter. Med penninginsamling avses i det här 
sammanhanget inte att passivt samla in pengar, t. ex i samband med 
framförande av gatumusik. Att kräva tillstånd för en sådan passiv 
handling har ansetts lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 
göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Om musikanten 
går runt bland publiken och samlar in pengar, kan det dock betraktas 
som penninginsamling i lagens bemärkelse. 
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I rättspraxis har ett generellt förbud mot tiggeri på offentlig plats eller 
därmed jämförlig plats inte ansetts motiverat med hänsyn till 
ordningen och säkerheten på offentlig plats. 

Att införa ett generellt krav på tillstånd för tiggeri i kommunen kan 
därmed inte anses vara förenligt med ordningslagens bestämmelser. 
Tillståndskrav hos Polismyndigheten stadgas redan i ordningslagen 
för att använda en offentlig plats inom detaljplanelagt område på ett 
sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har 
upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget, och som inkräktar 
på annans tillstånd och inte är i obetydlig omfattning. Det föreslagna 
kravet på tillstånd innebär ett onödigt tvång mot allmänheten och en 
alltför långtgående inskränkning i den enskildes frihet, och strider 
således mot lagen. 

Underlag för beslut 
- Motion från Henrik Svensson, Sverigedemokraterna, om tiggeri – en 
förlorad dag för individen och samhället, inkommen 2015-04-10 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Motionen avslås. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till motionen. Alexandra 
Anstrell (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna (bilaga). 
Kennerth Valtersson (SD) återtar sitt yrkande om bifall till motionen 
och yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna. Petri Salonen (C) 
yrkar bifall till kommunalrådsberedningens förslag. Meeri Wasberg (S) 
yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen, i 
vilket kommunstyrelsen instämmer. Ordföranden finner att det 
endast finns ett förslag till beslut; ärendet återremitteras till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Tobias Hammarberg (FP) hemställer om att lämna ett särskilt 
yttrande från Folkpartiet, vilket kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen. 

__________ 
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Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/404 

§ 226 Direktiv för nytt miljöpolitiskt program  

Sammanfattning 
ÄRENDET UTGÅR 

__________ 
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Dnr KS 2015/423 

§ 227 Ornö skola, anpassning av Klockargården för 
förskoleverksamhet 

Sammanfattning 
Den 30 mars 2015 beslutade kommunstyrelsen att godkänna 
ombyggnaden av Ornö skola för 8,5 mnkr. I samband med beslutet 
uppdrogs åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att 
anpassa Klockargården för förskoleverksamhet. 

Den 25 maj 2015 beslutade kommunstyrelsen att godkänna 
kommunstyrelseförvaltningens förslag till alternativ 
evakueringslösning i samband med renoveringen av Ornö skola, 
innebärande att förskoleverksamheten evakueras till Klockargården 
och skolan evakueras till den närliggande bygdegården. 

En kompletterande fuktskadeutredning om Klockargårdens tekniska 
status är gjord. Utredningen visar att det insektsbekämpningsmedel 
som tidigare påträffats i huset i princip är begränsat till husets 
vindsutrymmen, vilket innebär att det med relativt enkla medel kan 
kapslas in. Utredningen visar vidare att det finns rötskadeangrepp i 
underkant på husets timmerväggar samt begränsade rötskador i 
bjälklag mot torpargrund. Rötskadeangreppen bedöms inte vara så 
omfattande att de innebär några problem för stommens bärighet, men 
däremot kan de ge upphov till viss lukt inne i byggnaden. 

I rapporten lämnas förslag på åtgärder för att komma tillrätta med de 
påträffade skadorna i byggnaden. Tornberget har ej tagit fram en 
kostnadskalkyl för denna åtgärd, men uppskattningsvis handlar det 
om mellan en halv och en miljon kronor. 

Förvaltningens synpunkter 
Verksamhetsanpassningsåtgärder kommer att genomföras inför 
evakueringen och inryms i den redan beslutade budgetramen på 8,5 
miljoner kronor för renoveringen av Ornö skola. 

Enligt kommunstyrelseförvaltningens och Tornbergets bedömning är 
det inte nödvändigt att genomföra omfattande åtgärder på 
golvbjälklaget innan evakueringen, men det bör däremot övervägas 
om Klockargården i ett senare läge ska användas som permanent 
lokallösning för förskolan. 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  59 (81) 
  Sammanträdesdatum   
  2015-09-28   
     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

För närvarande går det 11 barn i Ornö skola (årskurs F-6) och 6 barn 
i förskolan. Under de närmaste åren förväntas skolan nå en topp på 
totalt 13 elever för att därefter minska medan förskolan förväntas 
minska till 3 barn. 

Om antalet barn i de aktuella åldrarna skulle öka i framtiden så finns 
möjligheten att på ett enkelt sätt utöka skolans lokalresurser genom 
att ställa iordning Klockargården till förskola. 

Underlag för beslut 
- Tjänsteutlåtande 2015-09-08 – Förutsättningar för anpassning av 
Klockargården för förskoleverksamhet 

- Fuktskadebesiktning av AK-konsult daterad 2015-06-03 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Rapporten godkänns. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Tobias Hammarberg (FP), Marie Litholm (KD) och Alexandra 
Anstrell (M) yrkar bifall till gemensamt eget förslag från Moderaterna, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna (bilaga) där punkt 1 i förslaget är 
detsamma som kommunalrådsberedningens förslag och punkt 2  och 
3 är tilläggsyrkanden. Ordföranden konstaterar att det finns två 
förslag till beslut; kommunalrådsberedningens förslag och det egna 
förslaget från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag. 

Alexandra Anstrell (M) och Marie Litholm (KD) begär votering. 

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

Upprop: 

Petri Salonen (C): JA 
Barbro Nordgren (S): JA 
Maria Fägersten (S): JA 
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Mikko Svensson (S): JA 
Göran Eriksson (S): JA 
Annica Hjerling (MP): JA 
Mehmet Coksürer (MP): JA 
Sven Gustafsson (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.    Rapporten godkänns. 

Reservationer 

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Grund- och förskolenämnden, Tornberget 
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Dnr KS 2015/305 

§ 228 Remiss: Trafikutredning avseende pendeltåg 
och regiontåg 

Sammanfattning 
Haninge kommun har getts tillfälle att lämna synpunkter på 
Stockholms läns landstings trafikförvaltnings trafikutredning avseende 
pendel- och regionaltåg. 

Syftet med utredningen är att studera effekten av olika tänkbara 
principiella trafikeringsinriktningar när Citybanan tas i drift, 
preliminärt i slutet av 2017. Utredningen omfattar den pendeltågs- 
och regionaltågstrafik som passerar Stockholms C och Citybanan. 
Utredningen har två utredningsetapper. Etapp 1 avser inriktning för 
trafikupplägg år 2017/2018. Etapp 2 är mer långsiktig och har målår 
2030. Denna remiss omfattar den första utredningsetappen. 

Två principiella lösningar för pendeltågstrafiken och två principiella 
lösningar för regionaltågstrafiken har tagits fram som underlag för val 
av planeringsinriktning. 

Förslag till pendeltågsupplägg: 

- Jämn trafik med 10-minutersintervaller: 

Dagens trafikstruktur fortsätter, men med högre turutbud. Basen 
under mellantrafiken är två korsande linjer i 10-minuterstrafik. 
Trafikupplägget kan sägas prioritera hög turtäthet framför kort åktid. 

- Skip-stoptrafik med 15-minutersintervaller: 

Alternativet innebär att en ny trafikstruktur etableras med 15-
minuterstrafik på fyra linjer under mellantrafiken. Två skip-stoplinjer 
stannar bara på större stationer (Handen och Västerhaninge), medan 
två stomlinjer fortsatt angör alla stationer. Under högtrafik förstärks 
trafik med insatståg. Det innebär 7,5-minuterstrafik från Handen och 
Västerhaninge. 

För pendeltågstrafiken anser kommunstyrelseförvaltningen att 
alternativ skip-stop ger flest vinster. 

Förslag till regionaltågsupplägg: 

- Vändande regionaltågstrafik: 
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Alla regionaltåg från Svealandsbanan respektive Uppsala 
vänder vid Stockholm C. 

- Genomgående regionaltågstrafik: 

I detta alternativ finns genomgående tåg från Svealandsbanan 
vid Stockholms C. 

För regionaltågen ser kommunstyrelseförvaltningen flest fördelar med 
alternativet med genomgående trafik. 

Förvaltningens synpunkter 
Alternativ jämn bygger på 10-minuterstrafik medan alternativ skip-stop 
bygger på 15-minuterstrafik med 7,5-minuterstrafik från Handen och 
Västerhaninge. 

I både alternativ jämn och skip-stop blir turtätheten på sträckan 
Västerhaninge - Nynäshamn oförändrad jämfört med idag. I alternativ 
skip-stop blir dock restiden kortare jämfört med både idag och 
alternativ jämn, eftersom skip-stop-tågen inte trafikerar alla stationer 
norr om Västerhaninge. 

I alternativ skip-stop trafikeras sträckan Nynäshamn – Märsta vilken 
är en fördel då det bidrar till att öppna upp nya resvägar norrut för 
boende och arbetspendlare utmed Nynäsbanan. Den sydöstra 
pendeltågslinjen behöver även få bättre tillgänglighet och koppling till 
Arlanda och den stora utvecklingen som sker kring Arlanda flygplats 
samt till Uppsala. För att göra linjebytet mer attraktivt vill Haninge se 
en förändring i växelvis körning mot Arlanda och Uppsala, där 
vartannat tåg från Södertälje och vartannat pendeltåg från 
Nynäshamn fortsätter till Arlanda och Uppsala. På detta sätt möter 
även Haninge kommun och Nynäshamns kommun upp utvecklingen 
av Arlanda och Uppsala. 

För pendeltågstrafiken anser kommunstyrelseförvaltningen att 
alternativ skip-stop ger flest vinster för majoriteten av Haninges 
invånare gällande såväl turtäthet som restid. Med den 
bebyggelseutveckling som planeras i regionala stadskärnan Haninge är 
den föreslagna turtätheten och restidsvinsterna från framförallt 
Handen och Västerhaninge fördelaktigt. Det kan bidra till att fler 
väljer att åka kollektivt. 
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Kommunstyrelseförvaltningen anser även att valet av skip-stop-
stationerna Handen och Västerhaninge är rätt med tanke på att flera 
bussar trafikerar dessa stationer och att de har flest antal påstigande 
resenärer. 

För regionaltågen ser kommunstyrelseförvaltningen fler fördelar med 
alternativet med genomgående trafik och förespråkar därför det 
framför vändande trafik. Inget av alternativen berör direkt 
Nynäsbanan och kommunstyrelseförvaltningen vill därför poängtera 
att det är önskvärt med regionaltåg även på Nynäsbanan. 

Kommunstyrelseförvaltningen vill även framföra att de framtida 
förbättringarna i turtäthet och restid från Västerhaninge troligtvis 
kommer att öka antalet resenärer från såväl Tungelsta som Krigslida. 
Flera av dessa tar idag bilen till Västerhaninge via Tungelstavägen, 
som är hårt belastad. Haninge kommun har tidigare framfört 
önskemål om att bygga ett vändspår i Tungelsta i syfte att öka 
turtätheten därifrån. Detta önskemål kvartstår eftersom det skulle öka 
turtätheten från Tungelsta och göra resor därifrån mer attraktiva. Det 
skulle bidra till att avlasta trafiken på Tungelstavägen. Ett sådant 
vändspår motiveras av bebyggelseutvecklingen i Tungelsta. 

Underlag för beslut 
- Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande, 2015-05-21 

- Rapport: Remiss trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg – 
Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018, TN2015-0017, 2015-05-20 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Kommunstyrelseförvaltningens ovanstående synpunkter utgör 
Haninge kommuns svar på remissen. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Kommunstyrelseförvaltningens ovanstående synpunkter utgör 

Haninge kommuns svar på remissen. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 
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För kännedom: Landstingets trafikförvaltning, Berit Pettersson 
(planeringschef, KSF) 
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Dnr KS 2015/321 

§ 229 Remiss: Investeringsstöd för anordnande av 
nya bostäder och bostäder för studerande 

Sammanfattning 
Haninge kommun ställer sig bakom intentionerna med förslaget om 
investeringsstöd för att anordna nya hyresbostäder och bostäder för 
studerande. Sedan länge råder det i Haninge liksom i övriga 
Stockholmsregionen bostadsbrist och det är viktigt att fler bostäder i 
olika upplåtelseformer fortsätter att byggas. För att få önskad effekt är 
det dock viktigt att investeringsstödets storlek blir rätt. Det föreslagna 
stödet ligger på en alldeles för låg nivå. 

Förvaltningens synpunkter 
Haninge kommun har fått en promemoria om anordnande av nya 
bostäder för yttrande till Näringsdepartementet senast den 5 oktober 
2015. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till 
intentionerna med förslaget men vill lämna följande särskilda 
synpunkter på föreslagen författningstext. 

9 § I Haninge finns ingen särskild bostadsförmedling. Det 
kommunägda Haninge Bostäder har en kö för lägenheterna i sitt 
bestånd och de privata hyresvärdarna har sina egna köer. Om 
förslaget innebär att Haninge kommun måste inrätta en 
bostadsförmedling alternativt ansluta sig till redan befintlig 
bostadsförmedling i Stockholm kommer det att innebära ökade 
kostnader för kommunen. Kommunen förutsätter i så fall att vi 
kompenseras ekonomiskt för detta av staten. 

8 § Haninge kommun ställer sig positiv till kravet på byggföretagen 
när det gäller utbildning av yrkesarbetande inom byggsektorn. 

11 § Det är viktigt att investeringsstödets storlek ger önskad effekt på 
bostadsbyggandet. Enligt kommunens bostadsbolag Haninge 
Bostäder är det omöjligt att få ihop kalkylerna med de hyresnivåer 
som föreslås i förordningen. Bolagets bedömning är att det i 
Stockholmsregionen krävs ett statligt ekonomiskt bistånd om minst 9 
000 kr/m2 inklusive moms om hyran för en lägenhet om 35 m2 ska 
kunna sättas till 1 450 kr/m2. 
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Underlag för beslut 
- DS 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och 
bostäder för studerande 

http://www.regeringen.se/contentassets/9c2261783b4c443c9acacaf1
3613b4e4/investeringsstod-for-anordnande-av-hyresbostader-och-
bostader-for-studerande.pdf 

- Haninge Bostäders yttrande från 15 juli 2015 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter i detta dokument 
utgör tillsammans med underlaget från Haninge Bostäder 
Haninge kommuns remissvar. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Marie Litholm (KD) yrkar med instämmande av Alexandra Anstrell 
(M) och Tobias Hammarberg (FP) bifall till eget förslag från 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna (bilaga). 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalådsberedningens förslag och förslaget från Marie 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Ordföranden ställer 
de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter i detta dokument 

utgör tillsammans med underlaget från Haninge Bostäder 
Haninge kommuns remissvar. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Näringsdepartementet, Haninge Bostäder 
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Dnr KS 2015/315 

§ 230 Remiss: Handlingsprogram enligt lag om 
skydd mot olyckor 

Sammanfattning 
Enligt Lag om skydd mot olyckor ska en kommun upprätta ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska 
anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor 
som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I 
programmet skall också anges hur kommunens förebyggande 
verksamhet är ordnad och hur den planeras. 
Upprättande och antagande av handlingsprogrammet ska ske för varje 
ny mandatperiod. 

Då Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har uppdraget att bedriva 
räddningstjänst i respektive medlemskommun är det förbundet som 
upprättar handlingsprogrammet. Södertörns brandförsvarsförbunds 
direktion beslutar om programmet enligt lag om skydd mot olyckor. 

Kommunstyrelseförvaltningen har valt att komplettera det egna svaret 
med synpunkter från förvaltningarna. Programmet har således varit 
ute på remiss i samtliga förvaltningar. Syftet med det förfarandet har 
varit att sprida kunskap i organisationen om brandförsvarsförbundets 
uppdrag och roll som en viktig del tillsammans med kommunens 
övriga riskhanterings- och trygghetsarbete. 

Programmet beskriver sex inriktningar vilka ska styra och vägleda 
verksamheten under perioden 2016 – 2019. 

1. Alla i vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö avseende 
brand och andra olyckor 

2. Vi ska minimera samhällsstörningen vid olyckor och kriser 

3. Vi ska minimera miljöpåverkan inom vår verksamhet 

4. Vi ska aktivt påverka arbetet mot andra olyckor än brand 

5. Vi ska bidra till ett socialt hållbart samhälle 

6. Vi ska förbättra förutsättningarna för effektiva räddningsinsatser 
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Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på handlingsprogrammet 
och att utveckla föreslagna inriktningar. Programmet är i övrigt väl 
sammansatt och lätt att uppfatta. Innehållet vänder sig till den egna 
verksamheten, övriga verksamheter och till den enskilde. För att 
minimera olyckor krävs på olika sätt förebyggande och hanterande 
prestationer av alla i samhället. 

Programmet redovisar övergripande inriktningar och 
verksamhetsbeskrivningar. Mer detaljerade aktiviteter ska sedan 
formuleras i tillhörande verksamhetsplaner. 
Till det senare arbetet anger kommunstyrelseförvaltningen förslag på 
tillägg. Förslagen är sammanställda i en bilaga till tjänsteutlåtandet. 
Förslagen är inte av övergripande karaktär och förväntas därmed inte 
behöva arbetas in i handlingsprogrammet Uppföljning kring förslagen 
sker i de etablerade samverkansforum där kommun och 
brandförsvaret träffas. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning – 2015-09-02 

Södertörns brandförsvarsförbunds handlingsprogram 2016 -2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Kommunstyrelsen antar Södertörns brandförsvarsförbunds 
förslag på upprättat handlingsprogram. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Kommunstyrelsen antar Södertörns brandförsvarsförbunds 

förslag på upprättat handlingsprogram. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Brandkåren 
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Dnr KS 2015/256 

§ 231 Remiss av delbetänkande - Koll på 
anläggningen (SOU 2015:42) 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade i maj 2013 att ge en särskild utredare i uppdrag 
att göra en översyn av järnvägens organisation. Syftet med 
utredningen är att föreslå förbättringar av järnvägssystemets 
organisation som kan möta framtidens krav på ett effektivt och 
hållbart transportsystem. 

Bakgrunden till utredningen är de stora förändringar som ägt rum på 
järnvägsområdet de senaste 25 åren. Dessa förändringar kan ses som 
orsakade av två huvudsakliga processer: 1) ett antal nationella, av 
riksdagen, fattade beslut i syfte att utveckla järnvägens funktionssätt, 
och 2) EUs krav på järnvägens organisation utifrån visionen om ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde. 

Utredningens arbete bedrivs i två steg. Det första steget var att ta 
fram en nulägesbeskrivning av järnvägens organisation och har 
redovists den 3 december 2013. Det andra steget är att göra en analys 
av och lämna förslag till hur järnvägens organisation kan förbättras. 
Detta är en delredovisning av det andra steget och hela uppdraget ska 
slutredovisas den 23 december 2015 till regeringen. 

Utredaren lämnar förslag, utifrån en tänkt processmodell för hur 
Trafikverket idag hanterar järnvägsunderhåll och reinvesteringar: 
Kunskap om anläggningen och dess användning, Planering, 
Beställning, Utförande, Uppföljning och återkoppling samt 
Trafikverkets ledning och styrning. 

Förvaltningens synpunkter 
Haninge kommun har en betydande pendling såväl in till Haninge 
som ut från kommunen. Det största pendlingsutbytet sker med 
Stockholms stad med vilken en väl fungerande spårtrafik är en 
avgörande faktor för möjligheterna till bostadsbyggande och 
avlastning av regionens inre delar. Järnvägen är ryggraden i 
kommunens utveckling och möjliggör för kommunen att bidra till de 
transport- och miljöpolitiska målen. Vidare innebär kommande flytt 
av godstrafik från Frihamnen i Stockholm till den nya storhamnen 
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Stockholm-Norvik att behovet av en väl fungerande spårtrafik 
ytterligare ökar. 

Förvaltningen har inga direkta synpunkter på utredningens förslag 
som till stora delar rör Trafikverkets interna organisation och rela-
tionen till infrastrukturförvaltare, entreprenörer och trafikutövare. 
Förvaltningen vill utifrån ovanstående, om kommunens läge och 
expansiva utveckling, understryka behovet av att staten kan 
tillhandahålla en fungerande spåranläggning som möjliggör för 
trafikutövarna att bedriva en tillförlitlig kollektivtrafik. Det är en 
nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt i en integrerad bostads- 
och arbetsmarknadsregion. 

Trafikverkets roll som en ledande och tydlig myndighet för 
kompetensbyggande och regler är viktig för den allmänna 
samhällsutvecklingen och samhällets infrastrukturförvaltande 
organisationer. Förvaltningen är positivt till att Trafikverket vill stärka 
sin roll och kompetens som ledande infrastrukturförvaltare och 
därigenom utveckla marknad, teknik samt arbetsmodeller för 
underhåll och investeringar. Förvaltningen står även bakom 
utredarens uppfattning att Trafikverkets roll som 
infrastrukturförvaltare behöver stärkas. 

Förvaltningen är positiv till en nationell långsiktig underhållsplan för 
samplanering mellan staten och övriga infrastrukturförvaltare av 
underhåll, reinvesteringar och nyinvesteringar. Ett sådant dokument 
kan bidra till minskade trafikstörningar för samhället, 
kostnadseffektivare utförande och bättre resursutnyttjande. I 
slutändan måste alla föreslagna åtgärder leda till att alla som bor och 
verkar i Stockholmsregionens integrerade bostads- och 
arbetsmarknad får en fungerande vardag. Det innebär bland annat att 
enskilda människor, företag med flera ska kunna lita på 
järnvägssystemet. Tåg ska avgå och ankomma på utsatt tid. 

Underlag för beslut 
- Remiss av delbetänkande – Koll på anläggningen (SOU 2015:42) 

http://www.regeringen.se/contentassets/83aa300b13c946418a542c5
159aabbf2/koll-pa-anlaggningen-sou-201542 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 
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1.    Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande 
som sitt eget. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande 

som sitt eget. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: KSF 

För kännedom: Näringsdepartementet (enligt anvisningar i missivet) 
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Dnr KS-MEX 2015/86 

§ 232 Försäljning av fastigheten Nödesta 13:6 

Sammanfattning 
Företaget TM Markmiljö AB inom Håga industriområde får inte plats 
med sin verksamhet inom egna fastigheten och har anmält intresse av 
att förvärva kommunens fastighet Nödesta 13:6. Fastigheten som har 
en areal om 4000 kvm upptas till stora delar av en bergklack. 
Företaget har för avsikt att spränga bort berget för att kunna 
möjliggöra en byggnad inom fastigheten. Förvaltningen har efter 
förhandlingar upprättat ett förslag till köpekontrakt som 
undertecknats av ägarna till TM Markmiljö AB. Köpeskillingen 
uppgår till 2,8 miljoner kronor. 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen har under flera år haft företag som tittat på tomten 
men p g a bergklacken har inget köp blivit av. Denna tomt är, 
förutom den mark som disponeras av tekniska avdelningen inom 
stadsbyggnadsförvaltningen, den sista kommunägda tomten inom 
Håga industriområde. Förvaltningen bedömer priset 700 kr/kvm som 
marknadsmässigt för denna svårbebyggda tomt. 

Beslut om försäljningen får fattas av kommunstyrelsen i enlighet med 
4 § i kommunstyrelsens reglemente, eftersom köpeskillingen inte 
överstiger 5 mnkr 

Underlag för beslut 
- Förslag till köpekontrakt undertecknat av Mona och Thomas 
Karlsson 2015-08-31. 

- Karta utvisande fastighetens läge. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Godkänna bifogat köpekontrakt om försäljning av Nödesta 13:6 
till Mona och Thomas Karlsson för en köpeskilling om 2,8 
miljoner kronor. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1.    Godkänna bifogat köpekontrakt om försäljning av Nödesta 13:6 

till Mona och Thomas Karlsson för en köpeskilling om 2,8 
miljoner kronor. 

__________ 

 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: MEX 

För kännedom: 
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Dnr KS-MEX 2015/98 

§ 233 Försäljning av del av fastigheten Kalvsvik 
16:1 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Företaget STV Aapro AB har anmält intresse av att förvärva en tomt 
om 10 000 kvm inom verksamhetsområdet Albyberg. STV Aapro AB 
är ett företag som finns inom Södra Brandbergens företagspark. 
Företaget bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning. 
Företaget har för avsikt att uppföra ett hus som är skräddarsytt för 
företaget On Times verksamhet som ska hyra byggnaden. On Time 
ska ha tryckeri, kontor och lager och flytta sin nuvarande verksamhet i 
Nacka och Jönköping till Albyberg. 

Förhandlingar med STV Aapro AB har resulterat i ett förslag till avtal. 
I avtalet regleras att företaget får förvärva tomten mot en ersättning 
om 1600 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 och dess 
tänkta hyresgäst 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 STV Aapro AB 2015-07-29. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    En tomt om ca 10 000 kvm av Kalvsvik 16:1 försäljs till STV 
Aapro AB. 
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2.    Köpe- och markanvisningsavtal undertecknat av STV Aapro AB 
godkänns. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    En tomt om ca 10 000 kvm av Kalvsvik 16:1 försäljs till STV 
Aapro AB. 

2.    Köpe- och markanvisningsavtal undertecknat av STV Aapro AB 
godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: MEX 

För kännedom: 
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Dnr KS-MEX 2015/99 

§ 234 Markanvisningsavtal och planuppdrag 
berörande del av fastigheten Söderby 
Huvudgård 2:1 i Norra Söderby 

Sammanfattning 
Företaget Grand Living har tillsammans med Concent AB anmält 
intresse av att bygga ett ellipsformat hus med överglasad gård för 
seniorboende med ca 60 lägenheter inom Haninge kommun. Ett för 
projektet lämpligt obebyggt markområde finns på en höjd sydöst om 
Torfastleden inom norra Söderby. Marken, tre kvarter, är sedan slutet 
av 1970-talet planlagd för bostäder och kan förutom seniorboendet 
inrymma ytterligare ca 200 lägenheter. För att möjliggöra projektet 
krävs en ny detaljplan och att den redan planlagda gatan upp till 
området med erforderliga va-ledningar byggs ut av kommunen. 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till 
markanvisningsavtal som undertecknats av Grand Living. Avtalet ger 
företaget option på marken fram till 2018-12-31. Under optionstiden 
ska ett förslag till detaljplan, som beskostas av bolaget, arbetas fram 
och mark-överlåtelseavtal som reglerar bl.a. pris för marken tecknas. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med 
stadsbyggnadsförvaltningen kommit fram till att projektet uppfyller 
kommunens mål för bostadsutbyggnad. Förutom att den föreslagna 
bebyggelsen ger väsentligt fler lägenheter än gällande detaljplan kan 
den lättare bära kommunens infrastrukturkostnad. 

Underlag för beslut 
- Markanvisningsavtal undertecknat av Grand Living 2015-08-28. 

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-08-25. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta en detaljplan 
som medger flerbostadshus inom del av Söderby Huvudgård 2:1. 
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2.    Markanvisningsavtal undertecknat av Grand Living 2015-08-28 
godkänns. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning. Meeri Wasberg 
(S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens förslag. Ordföranden 
konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och Kennerth Valterssons (SD) 
förslag om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta en detaljplan 

som medger flerbostadshus inom del av Söderby Huvudgård 2:1. 

2.    Markanvisningsavtal undertecknat av Grand Living 2015-08-28 
godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: MEX, Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS-MEX 2015/101 

§ 235 Planbesked för Gudö 3:63 och planuppdrag 
för Gudö 3:63 och Gudö 3:77 m fl 
Håkansvägen 

Sammanfattning 
Ägarna till fastigheterna Gudö 3:63 och Gudö 3:77 har ansökt om 
planbesked för att möjliggöra nya bostäder inom fastigheterna. 
Ägaren till Gudö 3:77 har tidigare fått positivt planbesked. 

Planavdelningen bedömer det lämpligt med fler bostäder inom delar 
av fastigheterna men att del av planområdet innehåller värdefull natur 
som måste sparas. Avdelningen föreslår att ägaren av Gudö 3:63 får 
positivt planbesked och att planuppdrag ges för båda fastigheterna. 
Den mindre mellanliggande redan bebyggda fastigheten Gudö 3:503 
föreslås också ingå i planuppdraget. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i planavdelningens 
bedömning och tillstyrker positivt planbesked till ägaren av Gudö 
3:63 och planuppdrag för det föreslagna området. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-08-03. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Ägaren av fastigheten Gudö 3:63 ges positivt planbesked. En 
detaljplan bedöms kunna antas 2017. 

2.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 
detaljplan som medger bostadsbebyggelse inom fastigheterna 
Gudö 3:63, Gudö 3:77 och Gudö 3:505. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Ägaren av fastigheten Gudö 3:63 ges positivt planbesked. En 

detaljplan bedöms kunna antas 2017. 
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2.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 
detaljplan som medger bostadsbebyggelse inom fastigheterna 
Gudö 3:63, Gudö 3:77 och Gudö 3:505. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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§ 236 Meddelanden 

Sammanfattning 
Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren. 

Cirkulär 15:23 från SKL: Budgetförutsättningar för åren 2015-2018 

Södertörns brandförsvarsförbund: Mål och budget 2016-2018 

Protokollsutdrag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
2015-08-26 § 23 Budget 2016 

Sammanträdesprotokoll från Södertörns brandförsvarförbund 2015-
09-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Meddelandena läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Meddelandena läggs till handlingarna. 

__________ 
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§ 237 Delegationsbeslut (bilaga efter recit) 

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

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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