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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/520 

§ 275 Val av justerare 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Martina Mossberg (M) väljs till justerare. 

__________ 
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Dnr KS 2015/521 

§ 276 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 att 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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Dnr KS 2015/522 

§ 277 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. 

Några nya medborgarförslag har inte överlämnats från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. 

__________ 
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Dnr KS 2015/77 

§ 278 Medborgarförslag: Prioritera Haningebilder.se 
och anslå mera medel 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska prioritera och anslå 
mer medel för Haningebilder.se. Förslagsställaren har kompletterat 
medborgarförslaget med ett idéutkast där ett framtidscenario av 
Haningebilder.se beskrivs. 

Av idéutkastets disposition framgår att ett syfte är att skapa förståelse 
för förändringar i Haninges historia. Detta ska bland annat ske genom 
att länka ihop information från kartor, bilder och texter genom olika 
tidsepoker. 

Förvaltningens synpunkter 
I Haningearkivet slutförvaras, vårdas och förtecknas dokumentation 
från Haninge kommun och de tidigare kommunerna Dalarö, Ornö, 
Utö, Muskö, Västerhaninge och Österhaninge. I arkivet finns ungefär 
1,7 hyllkilometer handlingar. Förutom kommunala arkiv finns 
enskilda arkiv med kommunal anknytning. Merparten av dokumenten 
är öppna för forskning. 

En del av Haningearkivet består av över 10 000 bilder av vilka en stor 
andel finns tillgängliga på Haninge kommuns hemsida under 
Haningebilder. Av bl.a. upphovsrättsliga skäl kommer aldrig hela 
bildarkivet att kunna publiceras via Internet. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser inte skäl att som förslagsställaren 
föreslår lägga Haningebilder under kommunens enhet för 
kommunikation och marknadsföring. Snarare finns ett värde i att 
samla all his-torisk dokumentation oavsett typ av informationsbärare 
på ett och samma ställe vilket lämpligen är Haningearkivet. Bland 
annat underlättas forskning om samtlig information är samlad och 
inte uppdelad. 

I Haningebilder finns möjlighet att söka efter bilder med en 
kombination av sökvillkoren kommundel, fotograf, årtionde och via 
fritext. För varje enskild bild publiceras tillgänglig information om 
motivet och personer som eventuellt är avbildade. 
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Förslagsställaren ger i sitt idéutkast upp en bild av hur ett framtida 
Haningebilder skulle kunna se ut. Idéutkastet beskriver en utvidgning 
av funktionen jämfört med nuvarande Haningebilder. Systemet skulle 
tillföras kartbilder, fakta om Haninges befolkning, information om 
Haninge och världen, tankar och åsikter från Haningebor genom 
historien m.m. Som förslagsställaren skriver skulle en sammanhållen 
bild av hur livet tedde sig vid en given tidpunkt framträda. 

Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställaren uppfattning att 
det kan vara av intresse att kunna följa Haninge kommuns utveckling 
genom åren. Det som beskrivs i förslagsställarens idéutkast går dock 
längre än Haningearkivets uppgift vilken är att slutförvara, förteckna 
och vårda dokumentation. Idéutkastet beskriver i stora drag resultatet 
av ett, bland många andra historiska forskningsprojekt. Haninge-
arkivets uppgift ur ett forskningsperspektiv är snarare att tillhanda-
hålla korrekta källor till intresserade än att utföra det som beskrivs i 
medborgarförslaget. Haningearkivet klarar att utföra sitt grund-
uppdrag med nuvarande resurser och förslagsställarens uppmaning att 
anslå mer medel för just Haningebilder är i dagsläget inte nödvändigt. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen 
att medborgarförslaget ska anses som besvarat. 

Underlag för beslut 
- Medborgarförslag om att prioritera Haningebilder.se 

- Förslagsställarens Idéutkast 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Medborgarförslaget anses besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Medborgarförslaget anses besvarat. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Förslagsställaren 
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§ 279 Muntlig information om stadsutvecklingsplan 
för den regionala stadskärnan - lägesrapport 

Sammanfattning 
Information om stadsutvecklingsplan för den regionala stadskärnan 
av Charlotte Persson, processledare. 

__________ 
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§ 280 Muntlig information om kommunens 
flyktingmottagande 

Sammanfattning 
Muntlig information om kommunens flyktingmottagande från Siw 
Lideståhl, förvaltningschef socialförvaltningen, Mats Öhlin, 
förvaltningschef utbildningsförvaltningen och Niklas Näslund, chef 
för överförmyndarenheten. 

__________ 
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Dnr KS 2015/6 

§ 281 Budgetuppföljning 

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

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

Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 22,9 mnkr 
inklusive fullmäktiges reserv, medan finansförvaltningen 
prognosticerar ett överskott på 4,0 mnkr. Den skattefinansierade 
verksamhetens prognos om underskott motsvarar 0,6 % av total 
årsbudget. Årsprognosen för kommunen totalt är 48,9 mnkr vilket är 
18,9 mnkr sämre än årsbudget och 6,6 mnkr bättre än föregående års-
prognos. Grund- och förskolenämnden räknar efter vårterminens 
utfall och oktobers elevavstämningar med en negativ avvikelse inom 
elevpengsystemet på cirka 1,6 mnkr. Prognosen för volymreserven på 
5,3 mnkr innefattar därmed en säkerhetsmarginal på 3,7 mnkr i 
förhållande till grund- och förskolenämndens nuvarande prognos. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 7,5 mnkr, vilket är 
1,5 mnkr bättre än föregående uppföljning. Överskottet genereras 
inom personalavdelningen, lokalbanken och förvaltningens reserv. 

Grund- och förskolenämnden lämnar oförändrat en prognos om 4,0 
mnkr i underskott, vilket beror på ett samlat befarat underskott inom 
resultatenheterna. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognosticerar ett 
överskott på 8,0 mnkr inklusive nämndens oförbrukade reserv, vilket 
är 1,0 mnkr bättre jämfört med föregående prognos. 

Äldrenämnden prognostiserar oförändrat sedan tertialuppföljning två 
ett underskott på 56,5 mnkr och varnar i risk och känslighetsanalys 
för ytterligare försämrade prognoser framöver i storleksordningen 3,0 
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mnkr om volymerna fortsätter att utvecklas negativt i förhållande till 
budget. Risken har dock justerats ned i oktober med 7,0 mnkr jämfört 
med föregående månads risk- och känslighetsanalys. 

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr. I 
budgetramen för 2015 ingår 2,2 mnkr avseende ersättning för ökade 
kostnader för avställda idrottshallar. Av dessa 2,2 mnkr får 
förvaltningen ta i anspråk 0,7 mnkr och resterande 1,5 mnkr ska enligt 
beslut i KS 2015-10-26 § 263 återlämnas i form av överskott vid 2015 
års bokslut. 

Stadsbyggnadsnämnden har prognosticerat ett nollresultat hela året 
men har per oktober lagt en prognos om 3,6 mnkr i överskott. 

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

Sedan förra uppföljningen har ingen ny skatteprogos från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) kommit. Den senaste, daterad 
2015-10-08, innebär att de samlade skatteintäkterna och generella 
statsbidragen är 3 890,1 mnkr, vilket är 23,0 mnkr sämre än den 
budgeterade intäkten. Finansförvaltningen har per oktober en 
oförändrad prognos om överskott på 4,0 mnkr jämfört med 
föregående månads prognos. 

Underlag för beslut 
- Tjänsteutlåtande 2015-11-11 – Uppföljning och prognos per 31 
oktober 2015 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Budgetuppföljningen godkänns 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Budgetuppföljningen godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Samtliga nämnder 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  16 (74) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-11-23   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/2 

§ 282 Revidering av mål och budget 2016-2017 
 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Under 2015 har verksamheterna av olika anledningar fått förändrade 
förhållanden som gör att den politiska kommunledningen nu vill 
justera Mål och budget 2016-2017 som beslutades i 
kommunfullmäktige 2015-06-08 § 146. De områden/händelser som 
motiverar förändringar i Mål och budget 2016-2017 är följande: 

•    Justering av kapitel 6 ”Ekonomisk plan” i Mål och budget 2016-
2017 så att den stämmer överens med besluten om kapitel 4 och 5. 

•    Tydliggörande av strukturbidraget för nyanlända och 
lokalersättningen till annan huvudman än kommunen som startar ny 
verksamhet i nybyggda lokaler i Haninge samt uppdatering av tabell i 
Mål och budget 2016 - 2017. 

•    Komplettera målvärden på indikatorer 2018 enligt uppdrag i Mål 
och budget 2016 – 2017 samt förslag till vissa justeringar av 
indikatorer 2018. 

•    Justering av socialnämndens ram med anledning av förändringar 
av riksnormen av försörjningsstöd som föreslås i 
budgetpropositionen 

•    Justering av ramarna för kultur- och fritidsnämnden med 
anledning av ärende i kommunstyrelsen 2015-10-26 § 263 gällande 
medel för avställda idrottshallar. 

•    Utökad ram för Södertörns upphandlingsnämnd. 

•    Utökad ram för Södertörns överförmyndarnämnd 

Motiven till förändringarna finns redovisade i bilagda tjänsteskrivelse. 

De budgetramjusteringar som föreslås för socialnämnden, 
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden i ovanstående 
punkter innebär totalt minskade kostnader med 0,1 mnkr. 
Överskottet föreslår läggas till resultatet, vilket innebär att det 
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budgeterade resultatet för 2016 ökas från 102,75 mnkr till 102,85 
mnkr. 

Underlag för beslut 
- Tjänsteutlåtande 2015-11-05– Revidering av Mål och budget 2016-
2017 

- Mål för 2016-2017 - människan i centrum i en välmående närmiljö 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Texter och siffror i Mål och budget 2016-2017 justeras enligt 
förslag från kom-munstyrelseförvaltningen 

2.  Socialnämndens budgetram utökas med 1,5 mnkr till totalt 794,3 
mnkr med anledning av förändrat regelverk för försörjningsstöd 

3.  Kultur och fritidsnämndens budgetram minskas med 2,2 mnkr till 
totalt 181,8 mkr 

4. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 600 tkr till totalt 
199,35 mnkr med anledning av ökade kostnader för Södertörns 
överförmyndarnämnd. 

5.  Totalt innebär ramjusteringarna för socialnämnden, 
kommunstyrelsen och kul-tur- och fritidsnämnden ett överskott 
på 0,1 mnkr som läggs till resultat. 

6.  Haninges andel av finansieringen av Södertörns 
upphandlingsnämnd utökas med 1 234 tkr. Finansieringen sker 
genom att avgiften till nämnder höjs med motsvarande belopp. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens förslag 
samt att mål för 2016-2017 - människan i centrum i en 
välmående närmiljö justeras i enlighet med förslag 
från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag med tilläggsförslag från 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, 
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Centerpartiet och Kristdemokraterna och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Texter och siffror i Mål och budget 2016-2017 justeras enligt 
förslag från kom-munstyrelseförvaltningen 

2.  Socialnämndens budgetram utökas med 1,5 mnkr till totalt 794,3 
mnkr med anledning av förändrat regelverk för försörjningsstöd 

3.  Kultur och fritidsnämndens budgetram minskas med 2,2 mnkr till 
totalt 181,8 mkr 

4.  Kommunstyrelsens budgetram utökas med 600 tkr till totalt 
199,35 mnkr med anledning av ökade kostnader för Södertörns 
överförmyndarnämnd. 

5.  Totalt innebär ramjusteringarna för socialnämnden, 
kommunstyrelsen och kul-tur- och fritidsnämnden ett överskott 
på 0,1 mnkr som läggs till resultat. 

6.  Haninges andel av finansieringen av Södertörns 
upphandlingsnämnd utökas med 1 234 tkr. Finansieringen sker 
genom att avgiften till nämnder höjs med motsvarande belopp. 

7.  Mål för 2016-2017 - människan i centrum i en välmående närmiljö 
justeras i enlighet med förslag från Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och 
 Kristdemokraterna. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Samtliga nämnder 
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Dnr KS 2015/518 

§ 283 Fastställande av punkt 9 A-C i taxa för 
Södertörns brandförsvarsförbunds material, 
tjänster och service som ej kan hänföras till 
räddningstjänst enligt lagen om skydd mot 
olyckor att gälla fr o m 2016 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Södertörns brandförsvarsförbunds direktion beslutade vid sitt 
sammanträde den 2015-10-16, § 53, att godkänna en uppräkning om 
1,3 % av taxa för 2016 gällande avgifter för tillsyn och tillståndsbeslut 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt lagen 
om skydd mot olyckor (LSO). Denna uppräkning innebär att avgiften 
för tillsyn och tillståndsbeslut är 943 kronor/timme fr o m 2016-01-
01. 

Enligt beslut i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i slutet av 2013 
(mål nr 3835-12) får ett kommunalförbund inte själv fastställa sina 
taxor, utan det ska kommunfullmäktige i förbundets 
medlemskommuner göra. Brandförsvarsförbundet föreslår därför att 
kommunfullmäktige fastställer den uppräkning som 
förbundsdirektionen godkänt. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen vill förtydliga att ovan nämnda taxor 
för tillsyn och tillståndsbeslut enligt LBE och LSO framgår av punkt 
9 A-C i taxan för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster 
och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om 
skydd mot olyckor. Rätten att ta ut de avgifter som föreskrivs i taxans 
punkt 9 A-C grundar sig på 3 kap 6 § LSO, vilken i sin tur utgör 
normgivning som delegerats med stöd av 8 kap 10 § regeringsformen. 
Det är den typen av avgifter som kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna behöver fastställa. Punkter i taxan som gäller 
fakultativ verksamhet kan förbundet självt besluta om. Detta mot 
bakgrund av att Sveriges Kommuner och Landsting tidigare gjort 
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bedömningen att HFD:s avgörande inte gäller avgifter som avser 
fakultativ verksamhet som ett kommunalförbund erbjuder invånarna. 

Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att invända mot den 
uppräkning som Södertörns brandförsvarsförbunds direktion föreslår. 

Underlag för beslut 
- Skrivelse från Södertörns brandförsvarsförbund 

- Södertörns brandförsvarsförbunds direktionsbeslut 2015-10-16, § 53 

- Nuvarande taxa för Södertörns brandförsvarsförbunds material, 
tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt 
lagen om skydd mot olyckor 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Den föreslagna uppräkningen till 943 kronor/timme avseende 
avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut i punkterna 9 A-C i taxan 
för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och 
service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om 
skydd mot olyckor fastställs att gälla fr o m 2016-01-01. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Den föreslagna uppräkningen till 943 kronor/timme avseende 
avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut i punkterna 9 A-C i taxan 
för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och 
service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om 
skydd mot olyckor fastställs att gälla fr o m 2016-01-01. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Södertörns brandförsvarsförbund, samtliga 
medlemskommuner 
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Dnr KS 2015/508 

§ 284 Revidering av lokaltaxekategorier inom 
kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09, § 108 om Mål och budget 
för 2015-2016. I avsnittet om nämndvisa ekonomiska ramar och mål 
gavs kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införa nolltaxa för hyra 
av kommunens planer och hallar för barn- och ungdomsverksamhet 
samt att utreda motsvarande lokalstöd till annan barn- och 
ungdomsverksamhet. Införandet av nolltaxan skulle enligt uppdraget 
ske successivt med start under 2015. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-06-18, § 67, med 
förtydligande 2015-03-25, § 32, att införa nolltaxan i tre steg för 
nedanstående kategorier av verksamhet i kommunen för målgruppen 
barn och ungdomar 0-20 år och funktionsnedsatta i alla åldrar. 

Steg 1: 1 juli 2015 för idrottsföreningars träningsverksamhet 

Steg 2: 1 januari 2016 för kulturföreningars och studieförbunds 
verksamhet (exklusive uppvisningar) 

Steg 3: 1 januari 2017 för övriga bidragsberättigade föreningars 
verksamhet samt för samtliga bidragsberättigade föreningars tävlings- 
och uppvisningsverksamhet 

Kultur- och fritidsnämndens tidigare taxa 1 för idrottslokaler och 
idrottsplatser gällde samtliga föreningar och studieförbund för 
ungdomsverksamhet registrerade i kommunen. Eftersom nämnden 
beslutat om införande av nolltaxan i olika steg har taxa 1 behövt delas 
upp och omformuleras, för att de olika taxekategorierna ska kunna 
debiteras korrekt under införandeperioden. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-10-21, § 74, att föreslå 
fullmäktige att fastställa en taxa 1A för idrottsföreningars 
träningsverksamhet samt kulturföreningars och studieförbunds 
verksamhet (exklusive uppvisningar) samt en taxa 1B för övriga 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  22 (74) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-11-23   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

bidragsberättigade föreningars verksamhet samt för samtliga 
bidragsberättigade föreningars tävlings- och uppvisningsverksamhet. 
Båda taxorna avser ovan nämnda målgrupp, d v s barn och ungdomar 
0-20 år och funk-tionsnedsatta i alla åldrar. 

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

Underlag för beslut 
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-10-21, § 74, inklusive 
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-09-25 

- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-03-25, § 32, inklusive 
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-02-17 

- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-06-18, § 67, inklusive 
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-06-18 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Nedanstående lokaltaxekategorier fastställs att gälla fr o m 2016-
01-01 för samtliga anläggningar som förvaltas/ägs av kultur- och 
fritidsförvaltningen, inklusive idrotts- och fritidslokaler, Haninge 
kulturhus och Jordbro kultur- och föreningshus: 

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Nedanstående lokaltaxekategorier fastställs att gälla fr o m 2016-
01-01 för samtliga anläggningar som förvaltas/ägs av kultur- och 
fritidsförvaltningen, inklusive idrotts- och fritidslokaler, Haninge 
kulturhus och Jordbro kultur- och föreningshus: 

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

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden 
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Dnr KS 2015/510 

§ 285 Ansökan om borgen från föreningen Haninge 
Konstnärer 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Föreningen Haninge Konstnärer har lämnat in en ansökan om kom-
munal borgen på 2 mnkr. 

Föreningen Haninge Konstnärer har planer på att köpa en bostads-
rättslokal i brf ”Kyrkskolan Klockarlötsvägen 26” som är belägen vid 
Österhaninge kyrka. Föreningen hyr idag dessa lokaler och nuvarande 
ägaren till lokalerna har aviserat att han vill sälja lokalen till 
föreningen. Ateljélängan innehåller förutom ett galleri också 10 
stycken ateljéer där konstnärer har möjlighet att hyra in sig. En extern 
värdering är gjord 2015-01-14 och det bedömda marknadsvärdet var 
då 2,8 mnkr. 

Föreningen har i bank fått ett lånelöfte om 2 mnkr under förut-
sättning att kommunen går i borgen för hela beloppet. 

Förvaltningens synpunkter 
I underlaget till kultur- och fritidsnämnden har kommunstyrelseför-
valtningen och kultur- och fritidsförvaltningen skrivit fram ett 
gemensamt underlag för beslutet. Kultur- och fritidsförvaltningen 
ställer sig positiv till föreningens verksamhet och 
kommunstyrelseförvaltningen, som har granskat föreningens 
ekonomi, gör bedömningen att föreningen uppfyller de ekonomiska 
kraven. Efter två år med underskott, beroende på reperationer, har 
föreningen åter positivt resultat. Det finns en tillgång i kassan (tidigare 
upparbetade resultat) och vid ett köp kommer föreningens 
ekonomiska förutsättningar att vara lika som idag eller något bättre. 

Kommunstyrelseförvaltningen har därför inget att erinra mot kultur- 
och fritidsnämndens förslag att godkänna ansökan om borgen. 

Beträffande borgensavgift föreslår kommunstyrelseförvaltningen en 
engångsavgift på 1 % av borgensbeloppet, om inte säkerhet lämnas 
som täcker borgensbeloppet. Om säkerheten inte täcker hela 
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borgensbeloppet utgår avgift på mellanskillnaden. Därutöver utgår en 
årlig borgensavgift på 0,25 procent av kvarstående skuldbelopp vid 
utgången av avgiftsåret. 

Underlag för beslut 
- Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2015-10-21 § 79. 

- Tjänsteutlåtande 2015-10-14 ” Ansökan från Föreningen Haninge 
Konstnärer om kommunal borgen”. 

- Ansökan från Föreningen Haninge Konstnärer daterad 2015-08-05. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Haninge kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Före-
ningen Haninge Konstnärers låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 2,0 mnkr. 

2.  Haninge kommuns borgensåtagande tidsbegränsas till 2025-12-31. 

3.  En engångsavgift på 1 procent tas ut på borgensbeloppet om inte 
säkerhet lämnas som täcker borgensbeloppet. Om säkerheten inte 
täcker hela borgensbeloppet utgår avgift på mellanskillnaden. 

4.  Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp i enlighet 
med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter i Haninge 
kommun, för närvarande 0,25 procent per år. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M), Marie Litholm (KD) och Tobias Hammarberg 
(L) yrkar avslag enligt eget förslag från Moderaterna, Liberalerna och 
Kristdemokraterna (bilaga). Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till 
kommunalrådsberedningens förslag till beslut. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag samt avslagsyrkandet 
från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och ställer de 
två förslagen mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Haninge kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Före-
ningen Haninge Konstnärers låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 2,0 mnkr. 

2.  Haninge kommuns borgensåtagande tidsbegränsas till 2025-12-31. 

3.  En engångsavgift på 1 procent tas ut på borgensbeloppet om inte 
säkerhet lämnas som täcker borgensbeloppet. Om säkerheten inte 
täcker hela borgensbeloppet utgår avgift på mellanskillnaden. 

4.  Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp i enlighet 
med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter i Haninge 
kommun, för närvarande 0,25 procent per år. 

Reservationer 

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Föreningen Haninge Konstnärer, kultur- och fritids-
nämnden 
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Dnr KS-MEX 2015/79 

§ 286 Genomförande av projektet 
Haningeterrassen - rapport över hittills utfört 
arbete samt fråga om bemyndigande att 
företräda kommunen i det fortsatta arbetet 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en rapport över hur 
projektet Haningeterrassen har drivits och utvecklats sedan 
kommunfullmäktige 2014-03-10, § 41, godkände bl a ett 
genomförandeavtal för projektet. Rapporten visar även att det är svårt 
att förutse alla detaljer i den händelsekedja som följer efter det att i 
detta fall genomförandeavtalet och övriga avtal träffades. Det som 
hittills har inträffat har kunnat hanteras inom ramen för de 
bemyndiganden som gavs när genomförandeavtalet godkändes av 
kommunfullmäktige och inom ramen för det utrymme för ren 
verkställighet som också följer av genomförandeavtalet. 

Det är sannolikt att fler justeringar kommer att behövas under det 
fortsatta arbetet med att genomföra projektet Haningeterrassen. Vilka 
justeringar det gäller är svårt att förutse. Det är också svårt att i förväg 
veta om justeringarna kan hanteras med stöd av redan givna uppdrag, 
hanteras såsom ren verkställighet eller om det krävs nya formella 
beslut inom kommunen. Mot denna bakgrund har 
kommunstyrelseförvaltningen lämnat ett förslag till beslut om 
bemyndigande att företräda kommunen i det fortsatta arbetet. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-11-10, 
”Genomförande av projektet Haningeterrassen – rapport över hittills 
utfört arbete samt fråga om bemyndigande att företräda kommunen i 
det fortsatta arbetet” med tillhörande bilagor. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 
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1.  Kommunstyrelseförvaltningens rapport godkänns. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att i det fortsatta arbetet med att 
genomföra projektet Haningeterrassen träffa de 
överenskommelser som behövs för projektets genomförande 
samt att i övrigt företräda kommunen i projektet. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1.  Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget i punkt 2 ovan bemyndigas kommundirektören att i det 
fortsatta arbetet med att genomföra projektet Haningeterrassen 
träffa de överenskommelser som behövs för projektets 
genomförande samt att i övrigt företräda kommunen i projektet, 
inom ramen för det bemyndigande kommunfullmäktige har gett 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Kommunstyrelseförvaltningens rapport godkänns. 

2.  Kommunstyrelsen bemyndigas att i det fortsatta arbetet med att 
genomföra projektet Haningeterrassen träffa de 
överenskommelser som behövs för projektets genomförande 
samt att i övrigt företräda kommunen i projektet. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1.  Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt 

förslaget i punkt 2 ovan bemyndigas kommundirektören att i det 
fortsatta arbetet med att genomföra projektet Haningeterrassen 
träffa de överenskommelser som behövs för projektets 
genomförande samt att i övrigt företräda kommunen i projektet, 
inom ramen för det bemyndigande kommunfullmäktige har gett 
kommunstyrelsen. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelsen 

För kännedom: MEX, kommundirektören 
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Dnr KS-MEX 2015/114 

§ 287 Genomförandeavtal trafikplats Vega 
 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Kommunen träffade i juni 2009 ett finansieringsavtal med dåvarande 
Vägverket om finansiering av trafikplats Vega med tillhörande 
tillfartsvägar samt ombyggnad av trafikplats Handen. Projektet var då 
kostnadsberäknat till 317 milj. kr. I avtalet fastställdes att kommunen 
skulle medfinansiera Vega trafikplats med 30 milj. kr. och erlägga 40 
milj. kr. för de kommunala tillfartsvägarna. 

Den totala projektkostnaden beräknades 2013 till 420 miljoner kronor 
varav kommunens väganläggningar utgjorde 70 milj. kr. Kommunens 
fastlagda medfinansiering om 30 milj. kr plus den kalkylerade 
kostnaden för de kommunala anläggningarna uppgick då till 100 milj. 
kr vilket motsvarade 24 % av projektkostnaden. I början av 2015 
visade nya kalkyler att projektet borde bli väsentligt billigare än de 
tidigare kalkylerna varför ett avtalsförslag upprättades där kommunen 
beroende på om kostnaderna ökade eller minskade skulle 
erlägga/erhålla motsvarande 24 % av förändringen. 

Genomförandeavtalet syftar till att reglera ansvarsfördelning, 
arbetsformer, finansiering, väghållarskap, överlåtelse och tidplan för 
genomförandet. 

Förvaltningens synpunkter 
Trafikverket har nyligen handlat upp projektet på totalentreprenad. 
Anbudet är väsentligt lägre än det år 2013 kalkylerade. Även om 
oförutsedda kostnader kan uppstå p.g.a. okända markförhållanden 
e.d. så finns det inget som talar för att kommunens kostnader ska bli 
högre än 100 milj. kr. 

I avtal med exploatörerna inom nya stadsdelen Vega finns reglerat att 
totalt 95 milj. kr ska betalas till kommunen som bidrag till 
pendeltågstation Vega och trafikplats Vega. Kommunens 
nettokostnader för de båda projekten ingår i kommunstyrelsens 
gällande exploateringsbudget. 
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Underlag för beslut 
- Genomförandeavtal undertecknat av Trafikverket 2015-10-23. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Genomförandeavtal undertecknat av Trafikverket 2015-10-23 
godkänns. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Genomförandeavtal undertecknat av Trafikverket 2015-10-23 
godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: MEX 

För kännedom: 
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Dnr KS-MEX 2015/113 

§ 288 Exploateringsavtal fastigheten Söderbymalm 
7:31, Vikingaskolan 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-26, § 189 att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Söderbymalm 7:31, Vikingaskolan. Detaljplanens huvudsakliga syfte 
är att öka byggrätten för Vikingaskolan. Ett detaljplaneförslag som 
innebär detta godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2015-10-21. 

Parallellt med detaljplanearbetet har kommunstyrelseförvaltningen 
förhandlat med Tornberget Fastighetsförvaltning AB om en 
överenskommelse avseende genomförandet av detaljplanen. 
Överenskommelsen reglerar främst överlåtelse av mark planlagd som 
allmän platsmark, inrättande av ledningsrätt samt iordningsställande 
och finansiering av allmänna anläggningar. 

Förvaltningens synpunkter 
Under förutsättning att Tornberget Fastighetsförvaltnings AB:s 
styrelse godkänner och undertecknar exploateringsavtalet, anser 
kommunstyrelseförvaltningen att avtalet ska godkännas. 

Exploateringsavtalet innebär att Tornberget överlåter mark till 
kommunen. Enligt Tornbergets ägardirektiv § 7 skall bolaget inhämta 
kommunfullmäktiges godkännande vid försäljning av fastigheter. 
Under förutsättning att Tornbergets styrelse godkänner 
exploateringsavtalet bör kommunfullmäktige även ge Tornberget ett 
uttryckligt medgivande till att överlåta mark till kommunen. 

Underlag för beslut 
- Exploateringsavtal för fastigheten Söderbymalm 7:31, 
Vikingaskolan, med tillhörande bilagor. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 
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1.  Exploateringsavtal för fastigheten Söderbymalm 7:31, 
Vikingaskolan, godkänns. 

2.  Tornbergets överlåtelse av mark till kommunen medges under 
förutsättning att Tornbergets styrelse godkänner 
exploateringsavtalet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Exploateringsavtal för fastigheten Söderbymalm 7:31, 
Vikingaskolan, godkänns. 

2.  Tornbergets överlåtelse av mark till kommunen medges under 
förutsättning att Tornbergets styrelse godkänner 
exploateringsavtalet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Mex 

För kännedom: Tornberget 
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Dnr KS 2015/514 

§ 289 Antagande av detaljplan fastigheten 
Söderbymalm 7:31, Vikingaskolan 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-26, § 189 att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Söderbymalm 7:31, Vikingaskolan. 

Planförslagets huvudsakliga syfte är att ge Vikingaskolan utökad 
byggrätt. Utöver det syftar planförslaget till att förbättra de 
stadsmässiga kvalitéerna längs med Sleipnervägen och 
funktionsblandning för ökad aktivitet även kvällstid inom 
planområdet. Detaljplanen möjliggör uppförande av skola, förskola, 
idrottshall, studentbostäder och restaurang. En av intentionerna med 
detaljplanen är att möjliggöra bostäder för studenter, ungdomar och 
elever. I preciseringen studentbostäder innefattas således även 
elevbostäder och ungdomsbostäder. 

Stadsbyggnadsnämnden godkände planförslaget 2015-10-21. 

Förvaltningens synpunkter 
Under förutsättning att exploateringsavtalet skrivet med Tornberget 
godkänns, anser kommunstyrelseförvaltningen att detaljplan för 
fastigheten Söderbymalm 7:31, Vikingaskolan, ska antas. 

Underlag för beslut 
- Beslut från stadsbyggnadsnämnden § 150, 2015-10-21 

- Plankarta, 2015-05-05, Antagandehandling 

- Planbeskrivning, 2015-09-15, Antagandehandling 

- Samrådsredogörelse, 2015-05-05 

- Granskningsutlåtande, 2015-09-15 
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Under förutsättning att exploateringsavtalet med Tornberget 

godkännes beslutar Kommunfullmäktige 

1.  Detaljplan för fastigheten Söderbymalm 7:31, Vikingaskolan, 
upprättad 2015-05-05, antas. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Under förutsättning att exploateringsavtalet med Tornberget 
godkännes beslutar Kommunfullmäktige 

1.  Detaljplan för fastigheten Söderbymalm 7:31, Vikingaskolan, 
upprättad 2015-05-05, antas. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/517 

§ 290 Överenskommelse om mottagande av 
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare 
i Sverige, ensamkommande barn - 2016 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Genom överenskommelse med Migrationsverket, godkänd av 
kommunfullmäktige 2015-02-09 § 5, åtog sig Haninge kommun att 
öka antalet platser för asylsökande ensamkommande flyktingbarn till 
35 platser. Länsstyrelsen i Stockholms län har därefter prognostiserat 
ett ökat behov av antalet platser för asylsökande ensamkommande 
flyktingbarn. Länsstyrelsen har tidigare lämnat preliminära 
fördelningstal för kommunerna i länet som innebär att Haninge 
kommun skulle tillhandahålla 60 platser. Detta skulle inneburit en 
ökning av antalet boendeplatser med 25. 

Baserat på Länsstyrelsens prognos beslutade Socialnämnden 2015-10-
27 § 154, att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Haninge 
kommun tecknar överenskommelsen med Länsstyrelsen och 
Migrationsverket. 

På grund av den rådande flyktingsituationen prognostiserar 
Länsstyrelsen i Stockholms län nu ett ytterligare ökat behov av antalet 
platser. Länsstyrelsen har 2015-11-13 lämnat fastställda fördelningstal 
för kommunerna i länet som innebär att Haninge kommun ska 
tillhandahålla 278 platser istället för de 60 platser som prognostiserats. 

För att säkerställa att kommunen hinner anskaffa boendeplatser 
föreslår Länsstyrelsen att överenskommelsen tecknas i tre steg. 
Överenskommelsen föreslås gälla från och med 1 januari 2016. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har samrått med socialförvaltningen 
efter att Länsstyrelsen fastställde de nya fördelningstalen. 

Av de 278 platserna kan kommunen tillgodoräkna sig de barn, som 
utöver nuvarande överenskommelse, hittills har tagits emot i år. Fram 
till dags dato är detta 159 och socialförvaltningens bedömning är att 
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tillströmningen kommer att fortsätta oförminskat året ut. När de barn 
räknats bort som antingen har beviljats permanent uppehållstillstånd 
eller placerats hos en släkting bedömer socialförvaltningen att det 
föreslagna avtalet innebär att kommunen ska tillhandahålla platser för 
omkring 128 barn under 2016. Detta innebär givetvis svårigheter för 
socialförvaltningen och medför risker att inte kunna tillhandahålla 
platser och att inte kunna rekrytera handläggare i den takt som 
behövs. Därför föreslås att överenskommelsen tecknas i tre steg enligt 
följande modell: 

 

• Fram till och med 2016-04-30 ska kommunen ta emot 20 
asylsökande ensamkommande barn. 

• Fram till och med 2016-08-31 ska kommunen ta emot 
ytterligare 50 asylsökande ensamkommande barn. 

• Fram till och med 2016-12-31 ska kommunen ta emot 
ytterligare 58 asylsökande ensamkommande barn. 

 

Genom denna trestegsmodell regleras antalet ensamkommande barn 
som anvisas under våren 2016, vilket möjliggör för 
socialförvaltningen att hinna anskaffa fler boendeplatser i tid. 
Socialförvaltningen möter det ökade behovet genom att se över de 
platser som förvaltningen har på entreprenadavtal. Kontakt har även 
tagits med AB Vårljus som föreslår olika lösningar för att kunna 
utöka. Ett arbete med att kunna erbjuda platser i så kallade 
modullösningar pågår även. 

Underlag för beslut 
- Länsstyrelsen i Stockholms läns skrivelse – Mottagandet av 
asylsökande ensamkommande barn i Stockholms län 2016 

- Förslag på avtal om överenskommelse om asylplatser 

- Socialnämndens beslut 2015-10-27, § 154 

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse – Överenskommelse om 
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, 
ensamkommande barn – 2016, 2015-10-14 
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- Information om fastställda fördelningstal och 
överenskommelsearbetet 2016, informationsbrev från Länsstyrelsen, 
2015-11-13 

- Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för 
 asylsökande ensamkommande barn, framställan från Länsstyrelsen, 
2015-11-13 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Haninge kommun tecknar överenskommelsen med Länsstyrelsen 
och Migrationsverket. 

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M) och Marie Litholm (KD) hemställer om att 
få lämna ett särskilt yttrande från Moderaterna och 
Kristdemokraterna (bilaga). Kennerth Valtersson (SD) yrkar att 
kommunalrådsberedningens förslag avslås. 

Mötet ajourneras kl. 16.35-16.40. 

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till ett tilläggsförslag innebärande 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
återkomma med ekonomisk konsekvensanalys. Meeri Wasberg (S) 
yrkar att kommunstyrelsen för egen del beslutar om att uppdra åt 
kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med ekonomisk 
konsekvensanalys enligt Martina Mossbergs (M) tilläggsförslag i vilket 
Martina Mossberg (M) instämmer. 

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; 

1. kommunalrådsberedningens förslag till beslut, 

2. tilläggsförslaget från Meeri Wasberg (S) och Martina Mossberg (M) 
innebärande att kommunstyrelsen för egen del beslutar att uppdra åt 
kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med ekonomisk 
konsekvensanalys, 

3. Kennerth Valterssons (SD) avslagsyrkande. 

Därutöver föreligger hemställan från Moderaterna och 
Kristdemokraterna om att få lämna ett särskilt yttrande. 
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Ordföranden ställer först förslag 1. och 3. mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens 
förslag. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen kan 
godkänna tilläggsförslaget från Meeri Wasberg (S) och Martina 
Mossberg (M) och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förslaget. Slutligen ställer ordföranden frågan till kommunstyrelsen 
om Moderaterna och Kristdemokraterna får lämna ett särskilt 
yttrande, vilket kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Haninge kommun tecknar överenskommelsen med Länsstyrelsen 
och Migrationsverket. 

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1.  Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att 

återkomma med ekonomisk konsekvensanalys. 

Reservationer 

Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Socialnämnden 

För kännedom: Länsstyrelsen i Stockholms län, Migrationsverket 
(undertecknat avtal i 3 exemplar) 
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Dnr KS 2015/112 

§ 291 Avveckling av vårdnadsbidrag, 
minoritetsåterremitterat ärende 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Grund- och förskolenämnden har genom beslut 2015-03-25, § 27 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avveckla 
vårdnadsbidraget. Kommunfullmäktige har 2015-06-08, § 151 beslutat 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen genom 
minoritetsåterremiss för en analys av vilka konsekvenser en 
avveckling av vårdnadsbidraget skulle få för barn och familjer som 
behöver eller önskar ett alternativ till förskola, vilka alternativ som 
skulle kunna erbjudas istället samt en analys kring konsekvenser 
gällande ekonomi och lokalförsörjning om inget jämförbart alternativ 
till vårdnadsbidrag kan erbjudas. 

Kommunstyrelseförvaltningens utredning och förslag framgår av 
bifogad tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att 
avveckla vårdnadsbidraget i enlighet med grund- och 
förskolenämndens förslag, med de justeringar som beskrivs i 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Underlag för beslut 
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-04 

- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08, § 151 

- Grund- och förskolenämndens beslut 2015-03-25, § 27 

- Regelverk vårdnadsbidrag Haninge kommun 

- Ansökningsblankett vårdnadsbidrag 

- Regeringens proposition 2014/15:147 – Det kommunala 
vårdnadsbidraget avskaffas http://data.riksdagen.se/fil/58F53782-
ADEF-4E08-8FA6-97E2773B0AB7  
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Vårdnadsbidraget avvecklas fr o m 1 februari 2016. 

2.  Ett undantag görs från nuvarande regelverk för vårdnadsbidrag i 
Haninge kommun, innebärande att ansökningar om 
vårdnadsbidrag kan göras t o m den 31 december 2015 för den 
period som påbörjas den 1 januari 2016. 

3.  Tidigare fattade beslut att bevilja vårdnadsbidrag gäller för den tid 
beslutet avser, eller till dess vårdnadshavaren säger upp 
vårdnadsbidraget eller inte längre är berättigad till detta. 

4.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Vårdnadsbidraget avvecklas fr o m 1 februari 2016. 

2.  Ett undantag görs från nuvarande regelverk för vårdnadsbidrag i 
Haninge kommun, innebärande att ansökningar om 
vårdnadsbidrag kan göras t o m den 31 december 2015 för den 
period som påbörjas den 1 januari 2016. 

3.  Tidigare fattade beslut att bevilja vårdnadsbidrag gäller för den tid 
beslutet avser, eller till dess vårdnadshavaren säger upp 
vårdnadsbidraget eller inte längre är berättigad till detta. 

4.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Grund- och förskolenämnden 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, kommunikations- och 
marknadsföringsenheten 
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Dnr KS 2015/272 

§ 292 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
effektivisering av kommunens verksamheter - 
Förskolan 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Henrik Svensson (SD) har i rubricerad motion föreslagit att det 
kommunala vårdnadsbidraget om maximalt 3 000 kronor per månad 
och barn införs igen samt att ett vårdnadsbidragstillägg om maximalt 
3 000 kronor per månad och barn införs enligt samma regler som det 
kommunala vårdnadsbidraget. Motionären uppger bland annat att 
möjlighet till vårdnadsstöd är viktigt då det förstärker valfriheten 
inom barnomsorgen samt att vårdnadsbidrag istället för förskoleplats 
innebär en besparing för grund- och förskolenämnden. 

Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden som i 
beslut 2015-10-21, § 112 konstaterar bland annat att skolornas 
resultatenheters ekonomi bygger på elevpengsystemet, där eventuella 
volymavvikelser hanteras av kommunfullmäktiges reserv samt att det 
inte enkelt går att bryta ut enskilda delar ur systemet för att räkna ut 
besparingar. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kommunen i dagsläget 
erbjuder invånarna möjlighet till vårdnadsbidrag, men att det finns ett 
separat ärende till kommunfullmäktige där grund- och 
förskolenämnden föreslår att kommunen avvecklar vårdnadsbidraget. 
(Se dnr KS 2015/112.) Av kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse i ärendet framgår att regeringen i proposition 
2014/15:147 föreslår att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag 
upphävs. Riksdagen förväntas behandla ärendet den 18 november 
2015 och förutsatt att riksdagen fattar beslut i enlighet med förslaget, 
blir det olagligt för en kommun att erbjuda sina invånare möjlighet till 
vårdnadsbidrag. Därmed är det inte heller relevant att räkna på 
eventuella besparingar med vårdnadsbidrag i förhållande till 
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förskoleplats. Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att 
motionen avslås. 

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

- Grund- och förskolenämndens beslut 2015-10-21, § 112 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen avslås. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen avslås. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Motionären, grund- och förskolenämnden 
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Dnr KS 2015/129 

§ 293 Motion från Michael Fridebäck (M) om 
introduktionsprogram 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Mikael Fridebäck har lämnat in en motion om 
introduktionsprogrammet. I motionen föreslås kommunfullmäktige 
besluta: 

”Att Kommunfullmäktige reviderar samverkansavtalet med KSL så 
att även elever på gymnasieprogram får möjlighet att studera inom 
samverkansområdet. 

Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att införa platsgaranti på 
introduktionsprogrammet 

Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige 
med eventuella ekonomiska konsekvenser för beslutet för att bli 
kompenserade för”. 

Motionen har remitterats till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. I remissvaret från nämnden hänvisas till 
ett uppdrag som kommunfullmäktige har givit gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i samband med beslut om Mål och budget 
2016-2017. Under ansnittet 3.8 Särskilda uppdrag med anledning av 
ny målstruktur och nya mål står det följande: 

”Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda 
effekterna av ett samverkansavtal om gemensam programpeng för 
introduktionsprogrammet. I uppdraget ingår även att återkomma till 
kommunstyrelsen med konsekvensanalys kring platsgaranti i 
introduktionsprogrammet för elever boende i Haninge samt 
ekonomiska konsekvenser för frisök. Kommunen ska ansluta sig till 
en gemensam programpeng för introduktionsprogrammet 2017.” 
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I och med ovan redovisade särskilda uppdrag anser gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att motionens tre attsatser behandlas i 
uppdraget. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Intentionerna i motionen 
finns beskrivna i det av kommunfullmäktige redan beslutade 
uppdraget. Kommunstyrelseförvaltningen förslår att motionen med 
hänvisning till fullmäktiges nämnda uppdragsbeslut anses besvarad. 

Underlag för beslut 
- Protokoll gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-19, § 
91 

- Motionen 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen anses besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen anses besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Motionären, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
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Dnr KS 2015/115 

§ 294 Motion från Tove Ovsiannikov (V) om 
jämställd snöröjning 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Tove Ovsiannikov (V) föreslår i rubricerad motion att kommunen 
inför jämställd snöröjning med Karlskoga som förebild, så att gång- 
och cykelbanor samt busshållplatser prioriteras. 

Motionären pekar på att snöröjning historiskt sätt har skett genom att 
större bilvägar snöröjs före cykelvägar, gångvägar och trottoarer, 
vilket missgynnar kvinnor som i större utsträckning än män går, cyklar 
och åker kollektivtrafik i stället för att ta bilen. 

Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden som i beslut 
2015-06-11 § 92 uppger bland annat att kommunens snöröjning och 
halkbekämpning redan idag utförs enligt principer som liknar de som 
beskrivs i motionen. Snöröjningen i kommunen går i korta drag till så 
att de maskiner som först kallas ut är de som snöröjer och 
halkbekämpar trottoarer samt gång- och cykelvägar. Därefter 
prioriteras busslederna och sist övriga bilvägar. Av naturliga skäl sker 
dock snöröjningen inom de olika områdena till viss del parallellt, 
exempelvis eftersom olika maskiner är anpassade för olika uppgifter 
och vägtyper. Nämnden uppger vidare att stadsbyggnadsförvaltningen 
vintern 2014/2015 började med en ny metod för snöröjning och 
halkbekämpning på vissa gång- och cykelvägar. Metoden går ut på att 
i stället för plogning och sandning borstas snön bort och banan saltas 
med resultatet att gång-/cykelbanan får en ren asfalt utan löst grus, 
vilket ökar framkomligheten och minskar risken för olyckor. 
Nämnden framför slutligen att efter varje vintersäsong följs 
snöröjningsarbetet upp för att möjliggöra förbättringar inför nästa 
säsong. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar att stadsbyggnadsnämnden i 
sitt yttrande redogör för de principer för snöröjningen som tillämpas i 
Haninge kommun. Nämnden bedömer att kommunens snöröjning 
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och halkbekämpning redan idag utförs enligt principer som liknar de 
som beskrivs i motionen. Motionen bör därför med hänvisning till 
nämndens yttrande anses besvarad. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-06-11, § 92 

- Motion från Tove Ovsiannikov (V) om jämställd snöröjning 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen anses besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen anses besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Motionären, stadsbyggnadsnämnden 
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Dnr KS 2015/128 

§ 295 Motion från Pernilla Kjellin (M) om anläggning 
av ny bad- och simhall 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Moderaterna har lämnat in en motion som föreslår att uppdra till 
kommunstyrelsen att snarast utreda möjligheterna att tillsammans 
med externa intressenter anlägga en ny bad och simhall. 

Motionen har remiterats till kultur- och fritidsnämnden som har 
svarat 2015-06-17 § 33. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på 
uppdraget att tillsammans med externa intressenter anlägga en ny bad- 
och simhall. Nämnden ser att med en växande befolkning räcker den 
nuvarande simhallen inte till då efterfrågan ökar från föreningslivet 
och allmänheten. Vidare anser nämnden också att förslaget i 
motionen ligger i linje med kommunens idrottspolitiska program. 

Förvaltningens synpunkter 
I mål och budget 2016-2017 finns det ett uppdrag lagt till kultur- och 
fritidsnämnden att påbörja en förstudie för en ny simhall. Dessutom 
finns avsatt 200 tkr i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 
för projektering av en simhall i södra delen av kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en mycket översiktlig 
genomgång av nybyggda bad- och simhallar i Sverige och funnit att 
investeringsbeloppen varierar kraftigt. De kan variera mellan 100 
mnkr och 300 mnkr. De stora skillnaderna beror främst på vilket 
innehåll som finns i anläggningen. 

Oavsett om det är en extern intressent som bygger och driver 
anläggningen så kommer kommun att behöva betala hyra för 
anläggningen. Dessa hyreskontrakt sträcker sig ofta över långa tider, 
20-30 år, för att det skall vara intressant för en extern part. 

Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att ramar bör 
fastställas för vad en ny bad- och simhall skall innehålla. Detta bör ske 
genom att utredningsuppdraget/förstudien konkretiseras i kultur- och 
fritidsnämnden med någon form av ramar för uppdraget. Förstudien 
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bör innehålla ett preliminärt lokalprogram och en första bedömning 
av investerings- och driftkostnader. Förstudien bör även innehålla en 
marknadsanalys som översiktligt beskriver vilka som kan bygga och 
driva denna typ av anläggning. 

Sammanfattningsvis har kommunstyrelseförvaltningen har inget att 
erinra mot förslaget i motionen att utreda möjligheterna att 
tillsammans med externa intressenter anlägga en ny bad- och simhall. 
I motionen föreslås att uppdraget skall ges till kommunstyrelsen 
medan uppdraget i Mål och budget 2016 är givet till kultur- och 
fritidsnämnden. Enligt kommunens gällande investeringsprocess är 
det nämnden som skall identifiera behovet av nya verksamhetslokaler. 
Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kultur- och 
fritidsnämnden fortsätter med uppdraget med förstudien för ny 
simhall med tillägget att förstudien även skall innehålla en 
marknadsanalys som översiktligt beskriver vilka som kan bygga och 
driva denna typ av anläggning. 

Underlag för beslut 
- Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 § 33 

- Motion från Pernilla Kjellin (M) 2015-04-10 – Motion gällande 
anläggning av ny bad- och simhall 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses besvarad. 

2.  Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i sin förstudie även 
ta med en marknadsanalys som översiktligt beskriver vilka som 
kan bygga och driva denna typ av anläggning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1.  Motionen anses besvarad. 

2.  Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i sin förstudie även 
ta med en marknadsanalys som översiktligt beskriver vilka som 
kan bygga och driva denna typ av anläggning. 

__________ 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  49 (74) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-11-23   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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Dnr KS 2015/66 

§ 296 Motion från Henrik Svensson (SD) om att 
Sverigedemokraterna vill minska risken för 
drunkningsolyckor 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
I en motion från Henrik Svensson (SD) vill Sverigedemokraterna 
minska risken för drunkningsolyckor genom att kommunfullmäktige 
beslutar om följande: 

- Haninge kommun ska erbjuda grundskoleelever och personer över 
50 år att kunna nyttja kommunens simhallar gratis under skolloven 

- Haninge kommun ska sänka priset för simundervisning från 600 kr 
per barn och period till 300 kr 

- Haninge kommun ska öka antalet simskolegrupper med ett 
behovsanpassat antal för att minska kötiden till simundervisningen 
(dvs. fler grupper när många anmäler sig till simundervisning och ett 
mindre antal under perioden då inte många anmäler sig till 
simundervisning). 

- Haninge kommun ska vid utomhusbadet vid Rudan när det finns 
badande där, bemanna badet med badvakt som har kunskap om att 
lära ut simning. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt till 
grund- och förskolenämnden. Kultur- och fritidsnämnden har svarat 
att kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt för en hög 
badsäkerhet. Simkunnigheten bland kommunens tredjeklassare är idag 
under 40 procent och förvaltningen ser allvarligt på frågan. Dock 
anser nämnden att förslagen i motionen är svåra att genomföra med 
nuvarande resurser. Nämnden menar vidare att de avgifter som tas ut 
redan är jämförelsevis låga. 

Grund-och förskolenämnden kommenterar i sitt svar 
simundervisningen i skolan samt säger att ingen av de fyra punkterna, 
som förslaget omfattar, ligger inom grund- och förskolenämndens 
ansvarsområde eller budgetram. 
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Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen uppfattar att det inom kultur- och 
fritidsförvaltningen genomförs ett serviceinriktat och prioriterat 
arbete fokuserat på målgruppen barn och unga utifrån rådande 
simkunnighetsnivå bland kommunens tredjeklassare samt 
säkerhetshöjande åtgärder med badvakt vid bassängbaden i 
Brandbergen och Jordbro. Att utveckla verksamheten ligger inom 
kultur- och fritidsnämndens ordinarie ansvar, utan att 
kommunfullmäktige behöver besluta det särskilt. Nämnden har att i 
varje års Strategi och budget pröva olika verksamheter mot varandra 
inom den av fullmäktige beslutade ekonomiska ramen 

Inom skolans ansvarsområde ligger att ge elever förutsättningar att nå 
godkänt kunskapsmål E i skolämnet idrott och hälsa genom att kunna 
simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Detta kvalitetssäkras 
genom kunskapsprov i årskurs sex och nio. 

Mot ovanstående bakgrund bör motionen avslås. 

Underlag för beslut 
- Motion från Henrik Svensson (SD) 

- Remissvar kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17, § 32 

- Remissvar grund- och förskolenämnden 2015-09-23, § 91 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen avslås. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (L) och Marie Litholm 
(KD) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från Moderaterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna vilket kommunstyrelsen medger. 
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och Kennerth Valterssons (SD) 
bifallsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen avslås. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Motionären, grund- och förskolenämnden, kultur- 
och fritidsnämnden 
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Dnr KS 2015/123 

§ 297 Motion från Henrik Svensson (SD) om öka 
kvaliteten inom äldreomsorgen 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Henrik Svensson, Sverigedemokraterna, har lämnat en motion om att 
öka kvaliteten inom äldreomsorgen. Detta genom att stärka 
fortbildning inom svenska språket för medarbetare med bristande 
kunskaper i svenska språket samt att stärka kraven på kunskaper i 
svenska språket vid rekrytering. Motionen har remitterats till 
äldrenämnden. 

Äldreförvaltningen har i sitt yttrande till äldrenämnden redovisat att 
de yrkanden som tas upp i motionen redan är åtgärdade. 
Äldrenämnden beslutade att överlämna förvaltningens synpunkter till 
kommunstyrelsen och rekommenderar att motionen avslås. 

Förvaltningens synpunkter 
Mot bakgrund av äldrenämndens remissvar finner 
kommunstyrelseförvaltningen att de i motionen föreslagna besluten 
inte behövs. 

Underlag för beslut 
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde 2015-09-24, § 94. 

- Äldreförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-24. 

- Motion från Henrik Svensson (SD) om öka kvaliteten inom 
äldreomsorgen, 2015-04-10. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen avslås. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Marie Litholm (KD), Martina Mossberg (M) och Tobias Hammarberg 
(L) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från Moderaterna, 
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Liberalerna och Kristdemokraterna vilket kommunstyrelsen medger. 
Marie Litholm (KD) och Martina Mossberg (M) och Kennerth 
Valtersson (SD) yrkar att motionen anses besvarad. Meeri Wasberg 
(S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens förslag. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och Marie Litholms (KD), 
Martina Mossbergs (M) och Kennerth Valterssons (SD) yrkande om 
att motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer de båda 
förslagen mot varandra och finner att kommunalrådsberedningen 
beslutar i enlighet med kommunalådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen avslås. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Motionären, äldrenämnden 
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Dnr KS 2015/125 

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

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Henrik Svensson (SD) har i motion yrkat att kommunfullmäktige ska 
besluta att kommunen ska införa ett krav på tillstånd för tiggeri i sina 
lokala ordningsföreskrifter. Kommunalrådsberedningen har föreslagit 
att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå att kommunfullmäktige 
avslår motionen. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-28 
lämnade Moderaterna ett eget förslag med anledning av motionen. 
Kennerth Valtersson (SD) återtog sitt yrkande om bifall till motionen 
och yrkade bifall till Moderaternas förslag. Kommunstyrelsen 
beslutade vid sammanträdet att återremittera ärendet till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 1. att bifalla 
motionen från Henrik Svensson, 2. att 11 § (rätteligen 12 §) i 
Haninges allmänna ordningsföreskrifter ändras till följande lydelse. 
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar. Med 
insamling av pengar ska jämställas beteende som i skrift, verbalt, 
fysiskt eller genom någon form av insamlingskärl är ägnat att få andra 
att ge pengar. Tillstånd för insamling av pengar krävs dock inte om 
den utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning.” 

I Moderaternas förslag görs gällande att visserligen står det i 
förarbetena till ordningslagen att olika regler ska tillämpas för aktivt 
respektive passivt insamlande av pengar när det sker i samband med 
gatumusik, men det innebär inte att man ska göra någon skillnad 
mellan aktivt och passivt när insamlandet sker utan musik. 
Ordningslagens krav på att tillståndskrav endast får förekomma om 
det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen gäller inte för tiggeri. 

Förvaltningens synpunkter 
I kommunstyrelseförvaltningens ursprungliga synpunkter på 
motionen från Henrik Svensson om tiggeri behandlades den rättsliga 
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regleringen av möjligheten för kommunen att i de lokala 
ordningsföreskrifterna ställa ett generellt krav på tillstånd för tiggeri. 
Ett sådant krav bedömdes, mot bakgrund av rådande lagstiftning och 
rättspraxis, strida mot lagen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i bifogad skrivelse utvecklat sina 
synpunkter med anledning av återremissen. 

Resonemanget i Moderaternas förslag tycks gå ut på att alla former av 
tiggeri, oavsett om det rör sig om aktiv eller passiv insamling av 
pengar, är störande av ordning och därför ska beläggas med 
tillståndskrav. Detta resonemang strider mot ordningslagen. Den 
föreslagna formuleringen strider mot regeln som säger att kommunala 
ordningsföreskrifter inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller 
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 

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

- Protokollsutdrag KS 2015-09-28 § 225 – Motion från Henrik 
Svensson (SD) om tiggeri – en förlorad dag för individen och 
samhället 

- Särskilt yttrande (FP), numera (L) KS 2015-09-28 § 225 – Motion 
från Henrik Svensson (SD) om tiggeri 

- Eget förslag (M) KS 2015-09-28§ 225 – Motion från Henrik 
Svensson (SD) om tiggeri 

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2015-10-27 – Mo-
tion från Henrik Svensson (SD) om tiggeri – en förlorad dag för 
individen och samhället 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen avslås. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna 
(bilaga). Marie Litholm (KD) yrkar bifall till eget förslag från 
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Kristdemokraterna (bilaga). Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till 
eget förslag från Moderaterna. 

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag, det egna förslaget från 
Moderaterna samt det egna förslaget från Kristdemokraterna. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen avslås. 

Reservationer 

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

__________ 

 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/277 

§ 299 Överenskommelse mellan landstinget och 
kommunerna i Stockholms län om samverkan 
när en individ behöver praktisk hjälp med 
egenvård 

Sammanfattning 
Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) beslutade 
vid sitt sammanträde 2015-06-04 att rekommendera kommunerna i 
länet att anta överenskommelsen om samverkan när en individ 
behöver praktisk hjälp med egenvård. 

Det finns en överenskommelse i länet, sedan 2011, som reglerar 
ansvaret för egenvård när individen behöver praktisk hjälp. Behov av 
att revidera och ta fram förslag på en ny överenskommelse har 
konstaterats hos bägge huvudmännen och beror bland annat på 
ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter samt Skolverkets skrivelse från 
2014 kring egenvård, riktad till förskolan och skolan. KSLs kansli och 
landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning har fått i uppdrag att 
revidera och ta fram förslag på en ny överenskommelse. 

En arbetsgrupp med representanter från kommunerna och 
landstinget har arbetat fram förslaget på överenskommelsen. Den har 
diskuterats vid en remissdialog med representanter från 
kommunernas och landstingets verksamheter samt vid ett möte för 
förvaltningschefer inom utbildning. 

Förslaget till överenskommelse har remitterats till socialnämnden, 
grund- och förskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden samt äldrenämnden. Samtliga nämnder 
ställer sig bakom ett tecknande av överenskommelsen. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra och föreslår 
att Haninge kommun antar den reviderade överenskommelsen. 

Underlag för beslut 
- Rekommendation från KSL Överenskommelse mellan landstinget 
och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ 
behöver praktisk hjälp med egenvård – 2015-06-04 
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- Förslag på ny överenskommelse - Samverkan när enskilda/patienter 
behöver praktisk hjälp med egenvård, maj 2015 

- Socialnämndens beslut 2015-09-29, § 142 

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2015-10-19, § 96 

- Grund- och förskolenämndens beslut 2015-10-21, § 119 

- Äldrenämndens beslut 2015-10-22, § 113 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  KSLs förslag till överenskommelse mellan landstinget och 
kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ 
behöver praktisk hjälp med egenvård antas. Därmed upphör 
nuvarande överenskommelse att gälla. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  KSLs förslag till överenskommelse mellan landstinget och 

kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ 
behöver praktisk hjälp med egenvård antas. Därmed upphör 
nuvarande överenskommelse att gälla. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Kommunförbundet Stockholms län, socialnämnden, 
grund- och förskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, äldrenämnden 
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Dnr KS 2015/509 

§ 300 Fördelning av Klimatmiljonen 2016 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2015-06-08, 
§146, att tilldela kommunstyrelsen 1 000 tkr (”Klimatmiljonen”) att 
fördela till kommunens förvaltningar och bolag för åtgärder i enlighet 
med Haninge kommuns klimat- och energistrategi. Medel ur klimat-
miljonen kan beviljas för åtgärder som främjar hållbar livsstil, hållbara 
transporter och resande, energieffektivisering, utbildningsinsatser, 
framtagande av kunskapsunderlag och kommunikation samt 
investeringar. 

Elva äskanden om totalt 1 931 tkr har inkommit. Kommunstyrelse-
förvaltningen har baserat på äskandena och riktlinjer för prioritering 
tagit fram ett förslag till fördelning av klimatmiljonen. 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen har tagit fram villkor för beviljande av medel ur 
klimatmiljonen för att åtgärder som bäst stämmer överens med 
andemeningen i klimat- och energistrategin ska genomföras. Baserat 
på dessa villkor har förvaltningen lämnat förslag till fördelning av 
klimatmiljonen. 

Underlag för beslut 
- Inbjudan till äskande ur klimatmiljonen 2016 

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-10-28, ”Förslag till 
fördelning av klimatmiljonen 2016” 

- Sammanställning av äskanden ur klimatmiljonen 2016 

- Ansökan Mental cykelkarta över centrala Haninge KoF 

- Ansökan Energieffektivisering Hanvedens IP KoF 

- Ansökan Förstudie för energibesparing Torvalla IP KoF 

- Ansökan KlimatGIS 2016 SBF 

- Ansökan Historiska flygbilder och kartor SBF 

- Ansökan Elverktyg i parkdrift SBF 
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- Ansökan Solcellsanläggning, Fredrika Bremer Gymnasiet 
Tornberget 

- Ansökan Frön till de minsta UBF 

- Ansökan Från jord till bord av eko klimatsmart och biologisk 
mångfald UBF 

- Ansökan Energieffektiva vård- och omsorgsboenden 2.0 ÄF 

- Ansökan Matkassar inom hemtjänsten ÄF 

- Bilaga Matkassar inom hemtjänsten ÄF 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1.  Tornberget Förvaltnings AB tilldelas 500 tkr för att installera 
solceller och växelriktare på Fredrika Bremer-gymnasiet. 

2.  Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelas 200 tkr för att installera 
avläsningsutrustningen Climatcheck på Torvalla ishallar. 

3.  Utbildningsförvaltningen, Brandbergens förskolor, tilldelas 105 
tkr för kompetensutveckling av pedagoger i klimat- och 
miljöfrågor. 

4.  Äldreförvaltningen tilldelas 100 tkr som delfinansiering av 
projektet ”Matkassar i hemtjänsten”. Medlen ska användas för att 
minska transportarbetet vid leverans av matlådor i hemtjänsten 
och för att de transporter som utförs ska ske med elfordon eller 
på annat vis som minskar utsläppen av växthusgaser. 

5.  Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelas 60 tkr för att ta fram en 
mental cykelkarta över centrala Haninge. 

6.  Stadsbyggandsförvaltningen tilldelas 35 tkr som delfinansering för 
inköp av historiska flygbilder och digitalisering av egna flygfoton 
och kartor som underlag för arbete med klimatanpassning. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M) och Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till 
eget förslag från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. 
Annica Hjerling (MP) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag. Marie Litholm (KD) yrkar bifall till eget förslag från 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Tornberget Förvaltnings AB tilldelas 500 tkr för att installera 

solceller och växelriktare på Fredrika Bremer-gymnasiet. 

2.  Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelas 200 tkr för att installera 
avläsningsutrustningen Climatcheck på Torvalla ishallar. 

3.  Utbildningsförvaltningen, Brandbergens förskolor, tilldelas 105 
tkr för kompetensutveckling av pedagoger i klimat- och 
miljöfrågor. 

4.  Äldreförvaltningen tilldelas 100 tkr som delfinansiering av 
projektet ”Matkassar i hemtjänsten”. Medlen ska användas för att 
minska transportarbetet vid leverans av matlådor i hemtjänsten 
och för att de transporter som utförs ska ske med elfordon eller 
på annat vis som minskar utsläppen av växthusgaser. 

5.  Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelas 60 tkr för att ta fram en 
mental cykelkarta över centrala Haninge. 

6.  Stadsbyggandsförvaltningen tilldelas 35 tkr som delfinansering för 
inköp av historiska flygbilder och digitalisering av egna flygfoton 
och kartor som underlag för arbete med klimatanpassning. 

Reservationer 

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

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: KSF, KoF, SBF, UBF, ÄF, Tornberget 

För kännedom: Frida Nordström, Berit Pettersson 
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Dnr KS 2015/490 

§ 301 Remiss: Samråd Spårväg syd 

Sammanfattning 
Stockholms läns landstings trafikförvaltning utreder alternativa 
sträckningar för Spårväg syd och utredningen är på samråd mellan 16 
oktober och 15 november 2015. Södertörnskommunerna har 
utarbetat ett gemensamt remissvar med utgångspunkt i att om 
kommunerna ska kunna växa i enlighet med RUFS 2010 måste också 
investeringarna i infrastrukturen följa med. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen delar synpunkterna i det gemen-
samma yttrandet från Södertörnskommunerna. 

Underlag för beslut 
- Remiss- och samråd Spårväg syd http://www.sll.se/sparvagsyd/  

- Svar på samråd Spårväg syd 151026 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Södertörnskommunernas gemensamma svar på samråd Spårväg 
syd 151026 antas och utgör Haninge kommuns remissvar till 
Länsstyrelsen. 

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.      

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Södertörnskommunernas gemensamma svar på samråd Spårväg 

syd 151026 antas och utgör Haninge kommuns remissvar till 
Länsstyrelsen. 

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.      

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Landstingets trafikförvaltning  
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Dnr KS 2015/442 

§ 302 Remiss: Teknisk justering av Länsplan för 
regional transportinfrastruktur 2014-2025 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen avser göra en teknisk justering av Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2014-2025. Den innebär att planen anpassas till 
faktiska förhållanden, inte att länsstyrelsen på något annat sätt prövar 
alla ingående projekt. Länsstyrelsen har skickat förslaget på remiss. 

Södertörnskommunerna har samarbetat i föregående steg i 
framtagandet av länsplanen för transportinfrastruktur 2014-2025. 
Detta remissyttrande ligger i linje med tidigare skriftliga yttranden och 
muntliga presentationer. 

Södertörnskommunerna anser att ständiga förseningar i 
genomförandet av infrastrukturplanerna oroar. Trafikverket har 
nyligen aviserat ytterligare förseningar av det nationella objektet 
Tvärförbindelse Södertörn, senaste tidplanen pekar på ett 
färdigställande tidigast år 2026. De förändrade förutsättningarna för 
genomförande av Tvärförbindelse Södertörn riskerar att påverka 
Södertörnskommunernas förutsättningar att utveckla de regionala 
stadskärnorna liksom våra mål för bostadsbyggande och plats för 
företagande och nya arbetsplatser. 

Södertörnskommunerna är i övrigt positiva till att länsplanen justeras 
och har följande synpunkter på ändringarna: 

Det är av stor vikt att klara ut finansieringen vid Södertälje C 

Förseningarna vad gäller väg 226 får stora konsekvenser för 
bostadsbyggandet 

Det är positivt att medel för förbättrad cykelinfrastruktur tillförs 
genom att ramen för statbidragsberättigade åtgärder utökas. Medlen 
har frigjorts genom att flera objekt inom länsplanen kommer att bli 
billigare. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen delar synpunkterna i det gemen-
samma yttrandet från Södertörnskommunerna. Förvaltningen anser 
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härutöver att nedanstående tillägg bör göras. Tillägget gäller 
finansieringen av ny bussterminal inom projektet Haningeterrassen. 

Underlag för beslut 
- Remiss teknisk justering Länsplan för regional transportinfrastruktur 
2014-2025 2015-09-21 

- Södertörnskommunernas remissynpunkter på teknisk justering av 
Länsplan 2015-10-14 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Södertörnskommunernas gemensamma svar på teknisk justering 
av Länsplan transportinfrastruktur 2014-2025 antas och utgör 
Haninge kommuns remissvar till Länsstyrelsen. 

2.  Haninge kommun vill härutöver uttala följande: I länsplanen ingår 
projektet ”Haningeterrassen bytespunkt” med 47 mnkr 2015. 
Ytterligare medel finns i länsplanen åren 2016 och 2017. Projektet 
har påbörjats senare än planerats, varför medel ur statsbidraget 
ännu inte har rekvirerats. Kostnadsföringen om 47 mnkr måste 
således överföras till 2016 eftersom den totala budgeten inte har 
förändrats. Redan angivna belopp för 2016 och 2017 skall kvarstå 
de båda åren. 

3.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Södertörnskommunernas gemensamma svar på teknisk justering 

av Länsplan transportinfrastruktur 2014-2025 antas och utgör 
Haninge kommuns remissvar till Länsstyrelsen. 

2.  Haninge kommun vill härutöver uttala följande: I länsplanen ingår 
projektet ”Haningeterrassen bytespunkt” med 47 mnkr 2015. 
Ytterligare medel finns i länsplanen åren 2016 och 2017. Projektet 
har påbörjats senare än planerats, varför medel ur statsbidraget 
ännu inte har rekvirerats. Kostnadsföringen om 47 mnkr måste 
således överföras till 2016 eftersom den totala budgeten inte har 
förändrats. Redan angivna belopp för 2016 och 2017 skall kvarstå 
de båda åren. 

3.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: KSF 

För kännedom: Länsstyrelsen, Stockholms läns landstings 
trafikförvaltning, SveaNor Fastigheter AB, Gunilla Eitrem (Huddinge 
kommun), Kent Lindgren, Berit Pettersson, kommunstyrelserna i 
Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och 
Tyresö 
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Dnr KS 2015/497 

§ 303 Begäran om planbesked för Gansta 1:14 

 
ÄRENDET UTGÅR 

__________ 

 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  68 (74) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-11-23   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/498 

§ 304 Begäran om planbesked för Söderhagen 1:81 
och 1:82, Söderhagen 

Sammanfattning 
Sökanden begär planbesked för att möjliggöra radhusbebyggelse inom 
Söderhagen 1.81 och 1:82. Gällande detaljplan medger endast 
friliggande småhus med en tomtareal om 800 kvm och marken som 
gränsar mot Drevviken får inte bebyggas. Stadsbyggnadsförvaltningen 
bedömer med hänsyn till närliggande bebyggelse det lämpligt med en 
förtätning med radhus längs Vegavägen. En detaljplan bedöms kunna 
vara klar 2018. 

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

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-09-29. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Sökanden ges i besked att kommunen är beredd att arbeta fram en 
detaljplan som medger radhusbebyggelse inom del av Söderhagen 
1:81 och 1:82. En detaljplan bedöms kunna antas 2018. 

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

detaljplan som medger radhusbebyggelse inom del av Söderhagen 
1:81 och 1:82. En detaljplan bedöms kunna antas 2018. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/496 

§ 305 Begäran om planbesked för Vendelsö 3:440 

Sammanfattning 
Sökanden önskar en detaljplan som medger bostäder inom fastigheten 
Vendelsö 3:440. Stora delar av fastigheten ligger inom område med 
översvämningsrisk. I gällande detaljplan är fastigheten planlagd som 
park. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att del av fastigheten kan 
vara möjlig att planlägga för bostäder men att detta bör utredas i ett 
planarbete där angränsande fastigheter ingår. 

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

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-09-03. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Sökanden ges i besked att kommunen är beredd att i ett 
detaljplanearbete som omfattar även närliggande fastigheter pröva 
möjlighet till bostäder inom del av Vendelsö 3:440. En detaljplan 
bedöms kunna antas 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Sökanden ges i besked att kommunen är beredd att i ett 

detaljplanearbete som omfattar även närliggande fastigheter pröva 
möjlighet till bostäder inom del av Vendelsö 3:440. En detaljplan 
bedöms kunna antas 2019. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/5 

§ 306 Nominering av borgerliga vigselförrättare 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare efter nominering från 
kommunen. 

Följande nomineringar har inkommit till kansliet från Moderaterna: 

Alexander Björk 

Alexandra Anstrell (ny) 

Henry de Wendel 

Johanna Edencrona 

Lennart Törnberg 

Martina Mossberg 

Följande nominering har inkommit till kansliet från Centerpartiet: 

Raymond Svensson 

Följande nomineringar har inkommit till kansliet från 
Kristdemokraterna: 

Carlo Taccola 

Kenth Martell 

Suzanne Enman 

Underlag för beslut 
- Motivering vigselförrättare Alexander Björk 

- Motivering vigselförrättare Alexandra Anstrell 

- Motivering vigselförrättare Henry de Wendel 

- Motivering vigselförrättare Johanna Edencrona 

- Motivering vigselförrättare Lennart Törnberg 

- Motivering vigselförrättare Martina Mossberg 

- Motivering vigselförrättare Raymond Svensson 

- Motivering vigselförrättare Carlo Taccola 
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- Motivering vigselförrättare Kenth Martell 

- Motivering vigselförrättare Suzanne Enman 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Alexander Björk föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

2. Alexandra Anstrell föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

3.  Henry de Wendel föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

4.  Johanna Edencrona föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

5.  Lennart Törnberg föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

6.  Martina Mossberg föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

7.  Raymond Svesson föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

8.  Carlo Taccola föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

9.  Kenth Martell föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

10.  Suzanne Enman föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

11.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Alexander Björk föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

2.  Alexandra Anstrell föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

3.  Henry de Wendel föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

4.  Johanna Edencrona föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

5.  Lennart Törnberg föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

6.  Martina Mossberg föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

7.  Raymond Svesson föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

8.  Carlo Taccola föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

9.  Kenth Martell föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

10.  Suzanne Enman föreslås som borgerlig vigselförrättare. 

11.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  72 (74) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-11-23   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kansliet 

För kännedom: Länsstyrelsen i Stockholms län (meddelas även de 
valdas kontaktuppgifter), de valda, förtroendemannaregistret 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  73 (74) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-11-23   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/523 

§ 307 Meddelanden 

Sammanfattning 
Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren. 

Meddelande från Länsstyrelsen i Stockholms län: Angående 
förordnande som vigselförrättare. Information om att vissa 
förordnanden som vigselförrättare i kommunen går ut inom kort. 
Inklusive förteckning över nu gällande förordnanden. 

Cirkulär 15:30 från SKL: Pensionärsnämndens beslut om omräkning 
av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt 
PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och 
KAP-KL under år 2016 

Meddelande från styrelsen SKL: Överenskommelse om att stärka 
jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och 
maskulinitetsfrågor 

Sammanträdesprotokoll Södertörns upphandlingsnämnd 2015-09-21, 
§ 34 - Södertörns upphandlingsnämnds delårsrapport 2/2015 

Sammanträdesprotokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2015-
10-15 

Sammanträdesprotokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2015-
10-16 

Protokollsutdrag socialnämnden 2015-10-27, § 152 - 
Budgetuppföljning per den sista september 

Protokoll från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015-10-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Meddelandena läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar 
1.  Meddelandena läggs till handlingarna. 

__________  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  74 (74) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-11-23   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/524 

§ 308 Delegationsbeslut 

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

Kommundirektören redovisar delegationsbeslut enligt bilaga. 

Exploateringschefen redovisar delegationsbeslut enligt bilaga. 

Kommundirektören 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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