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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/520 

§ 309 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 

§ 310 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 

§ 311 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 2015/19 

§ 312 Medborgarförslag: Låt hela 
Jordbromalmsskolans huvudbyggnad 
bevaras och integreras som ett kulturhus i ett 
framväxande nytt centrumområde i Jordbro 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag om bevarande av före detta 
Jordbromalmsskolan. Förslagställaren vill att kommunen beslutar: 

- Att utifrån Haninge kommuns mål om ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet låta hela Jordbromalmsskolans huvudbyggnad 
bevaras och integreras som ett kulturhus i ett framväxande nytt 
centrum-område i Jordbro – en blandstad med plats för både fler 
lägenheter och utökad kommersiell service. 

Förslagsställaren anser att före detta Jordbromalmsskolan är en 
skyddsvärd byggnad av flera skäl som beskrivs i medborgarförslaget. 
Även ekonomiska skäl framförs där förslagställaren menar att det inte 
är ekonomiskat försvarbart att först betala en rivning av byggnaden 
för att sedan betala för att bygga något nytt som inte kan bli lika bra 
som det man rev. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-02-06 § 15 att tidigare Jordbro-
malmsskolan skall rivas, med undantag av idrottshallen. I avvaktan på 
att lösa ersättningslokaler för de verksamheter som nu finns i 
lokalerna har rivningen inte verkställts. 

2014-09-08 § 145 antog kommunfullmäktige ett detaljplaneprogram 
för Jordbro centrum (Kalvsvik 1:4, 1:16 med flera). Förvaltningen fick 
i samband med detta uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag till detaljplaneuppdrag. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-29 § 226 ge stadbyggnads-
nämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för Jordbro centrum 
samt att detaljplanen skall innehålla mark för ett nytt kultur- och 
föreningshus. 

I samband med att Mål och budget 2015 justerades i kommunfull-
mäktige 2014-12-08 § 196 beslutades att ovan nämnda beslut i kom-
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munstyrelsen 2014-09-29 § 226, om planuppdrag för Jordbro centrum 
upphävdes. 

När sedan Mål och budget 2016 fastställdes i kommunfullmäktige 
2015-06-08 § 146 beslutades att kommunfullmäktiges beslut 2014-12-
08 § 196 om upphävande av kommunstyrelsens beslut 2014-09-29 § 
226 upphävs och att planarbetet ska återupptas. 

Det innebär att stadsbyggnadsnämnden har ett uppdrag från kom-
munstyrelsen att arbeta fram en detaljplan för att utveckla Jordbro 
centrum och som inbegriper att före detta Jordbromalmsskolan skall 
rivas, med undantag av idrottshallen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås 
eftersom kommunen redan tagit beslut att dels riva byggnaden och 
dels uppdragit till stadsbyggnadsnämnden att ta fram ovan nämnda 
detaljplan. 

Underlag för beslut 
- Medborgarförslag daterat 2014-04-06 ”Låt hela 
Jordbromalmsskolans huvudbyggnad bevaras och integreras som ett 
kulturhus i ett framväxande nytt centrumområde i Jordbro” inklusive 
bilaga. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1.  Medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Medborgarförslaget avslås. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Förslagsställaren 
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Dnr KS 2015/230 

§ 313 Medborgarförslag: Gör om gamla 
Jordbromalmskolan till en särskola 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att göra om före detta 
Jordbromalmsskolan till skärskola på grundskolenivå. 

Förslagsställaren anser att det är bättre att koncentrera särbarnen till 
en skola istället för som idag att de är utspridda på olika skolor och 
alla är inte anpassade efter dessa barn. Vidare tycker förslagsställaren 
att det är en bra tanke att integrera dessa barn i en ”vanlig skola” men 
det har ingen betydelse på deras vuxna liv i alla fall. 

Förslagställaren anser att före detta Jordbromalmsskolan är stor nog 
att rymma alla dessa barn och är mer eller mindre handikappvänlig. 
För dom som går i högstadiet finns Jordbrogården på gångavstånd, 
man spar en taxiresa om dagen på det, samt att personal från skola 
och Jordbrogården kan samarbeta på ett mycket bättre sätt. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-02-06 § 15 att tidigare Jordbro-
malmsskolan skall rivas, med undantag av idrottshallen. I avvaktan på 
att lösa ersättningslokaler för de verksamheter som nu finns i 
lokalerna har rivningen inte verkställts. 

2014-09-08 § 145 antog kommunfullmäktige ett detaljplaneprogram 
för Jordbro centrum (Kalvsvik 1:4, 1:16 med flera). Förvaltningen fick 
i samband med detta uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag till detaljplaneuppdrag. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-29 § 226 ge stadbyggnads-
nämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för Jordbro centrum 
samt att detaljplanen skall innehålla mark för ett nytt kultur- och 
föreningshus. 

I samband med att Mål och budget 2015 justerades i kommunfull-
mäktige 2014-12-08 § 196 beslutades att ovan nämnda beslut i kom-
munstyrelsen 2014-09-29 § 226, om planuppdrag för Jordbro centrum 
upphävdes. 
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När sedan Mål och budget 2016 fastställdes i kommunfullmäktige 
2015-06-08 § 146 beslutades att kommunfullmäktiges beslut 2014-12-
08 § 196 om upphävande av kommunstyrelsens beslut 2014-09-29 § 
226 upphävs och att planarbetet ska återupptas. 

Det innebär att stadsbyggnadsnämnden har ett uppdrag från kom-
munstyrelsen att arbeta fram en detaljplan för att utveckla Jordbro 
centrum och som inbegriper att före detta Jordbromalmsskolan skall 
rivas, med undantag av idrottshallen. 

Medborgarförslaget, att göra om före detta Jordbromalmsskolan till 
en särskola, är inte möjligt att genomföra då det finns beslut att 
byggnaden skall rivas. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
medborgarförslaget avslås. 

Underlag för beslut 
- Medborgarförslag 2015-05-08 - Gör om gamla Jordbromalmskolan 
till en särskola inklusive mail. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1.  Medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Medborgarförslaget avslås. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Förslagsställaren 
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Dnr KS 2015/261 

§ 314 Medborgarförslag: Inför en svarsgrupp när 
man ringer 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats rörande införande av svarsgrupp. 
Förslagsställaren anser att Haninge kommun har för många vägar in i 
organisationen samt att det är lätt att hamna hos fel person eller att 
man inte får tag på personen eftersom han/hon är upptagen. 

Förslaget innebär att när någon kontaktar kommunen ska en så kallad 
svarsgrupp finnas som kan svara på frågor eller kunna vidarebefordra 
frågor till lämplig handläggare inom kommunen. 

Förvaltningens synpunkter 
En undersökning av företaget PROFITEL som genomfördes i april 
2015 visar att Haninge kommun, i jämförelse med andra kommuner, 
är genomsnittlig vad avser tillgänglighet, kvalitet på svar på frågor via 
telefon samt information men är väsentligt bättre än andra kommuner 
avseende intresse och engagemang samt bemötande. Haninge 
kommun har också ett väsentligt högre värde avseende svarstid på 
huvudnumret än andra kommuner. Rörande mail har Haninge 
kommun en genomsnittlig svarstid medan kvaliteten på mailsvaren 
bedöms högre än för andra kommuner. 

Undersökningen har visat att det finns behov av att förbättra 
tillgängligheten för medborgare, besökare, företagare och andra 
intressenter. De tekniska förutsättningarna för detta finns i och med 
att ny teknik installerats som, bland annat, medger inrättande av så 
kallade svarsgrupper eller annan typ av organisation för att snabbt och 
korrekt kunna besvara telefon och mail. Former och organisation för 
att förbättra tillgängligheten kommer att utredas och underlag 
inhämtas från andra organisationer för att finna en lösning som är 
hållbar både avseende tillgänglighet och resursåtgång. 
Kommunstyrelseförvaltningen planerar att utreda frågan under 2016. 

Underlag för beslut 
Medborgarförslaget 
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Medborgarförslaget anses med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens redogörelse besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Medborgarförslaget anses med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens redogörelse besvarat. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagsställaren 
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Dnr KS 2015/238 

§ 315 Medborgarförslag: Inför redovisning av 
arbetstid för kommunens personal 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats med förslaget att införa ett system i 
skola och kommunförvaltning där tjänstemäns och skolpersonals 
närvaro redovisas och att ett sådant system skulle vara offentligt. 

Förvaltningens synpunkter 
Arbetstiden för anställda i Haninge kommun regleras genom 
arbetstidslagen (ATL) samt centrala kollektivavtal och lokala 
kollektivavtal. Kollektivavtalen skiljer sig i sin utformning mellan olika 
kategorier av medarbetare. Kollektivavtalen på lärarområdet anger 
den tid medarbetaren ska vara på arbetsplatsen (arbetsplatsförlagd 
arbetstid) och den tid som medarbetaren själv förfogar över 
(förtroendearbetstid). Vidare finns i det lokala kollektivavtalet för 
övriga kategorier av medarbetare möjlighet att överenskomma om 
fast arbetstid, schemabunden arbetstid, årsarbetstid eller flexibel 
arbetstid. Både i kollektivavtalen på lärarområdet och i Haninge 
kommuns lokala kollektivavtal regleras den tid som medarbetaren 
skall vara på arbetsplatsen. 

Beträffande registrering av arbetstid sker detta i personal- och 
lönesystemet i form av schema för respektive medarbetare. Utifrån 
det registrerade schemat sker avdrag för exempelvis sjukdom och 
semester. Uppgifterna i personal- och lönesystemet är offentliga. 

Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är därför att system för 
tjänstemäns och skolpersonals närvaro redan finns och att detta 
system är offentligt. 

Underlag för beslut 
- Medborgarförslaget 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Medborgarförslaget anses med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens redogörelse besvarat. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1.  Medborgarförslaget anses med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens redogörelse besvarat. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagsställaren 
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§ 316 Tyresåns vattenvårdsförbund - förslag till 
åtgärdsplan. Muntlig presentation 

Sammanfattning 
Presentation av Iréne Lundberg, projektledare Tyresåns 
vattenvårdsförbund. 

__________ 
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Dnr KS 2015/365 

§ 317 E-förslag om nyval 

Sammanfattning 
Ett E-förslag om nyval har inkommit. Enligt gällande regler för E-
förslag skall den nämnd som är berörd av sakfrågan ta upp förslaget 
till diskussion, om minst 25 personer skriver under förslaget. Det 
aktuella förslaget har samlat 36 underskrifter. I förslaget sägs följande. 

”Vi vill nu att kommunfullmäktige utför en omröstning beträffande 
nyval i kommunen. På grund av förändrade omständigheter då två 
förtroendevalda har hoppat av samt att det finns ett stort missnöje 
bland kommuninvånarna beträffande hur kommunen styrs.” 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kommunfullmäktige 
2015-10-12 behandlade ett svar på en interpellation med motsvarande 
innehåll. Förvaltningen har inget att tillföra utöver vad som 
framkommer av interpellationen och svaret på den. 

Underlag för beslut 
E-förslaget 

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-12, § 416, inkl bilagor 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  E-förslaget anses behandlat och föranleder ingen ytterligare 
åtgärd. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande 
från Moderaterna (bilaga), vilket kommunstyrelsen medger. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1.  E-förslaget anses behandlat och föranleder ingen ytterligare 

åtgärd. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/364 

§ 318 E-förslag om wi-fi 

Sammanfattning 
Enligt gällande regler för E-förslag skall den nämnd som är berörd av 
sakfrågan ta upp förslaget till diskussion, om minst 25 personer 
skriver under förslaget. Det aktuella förslaget har samlat 112 
underskrifter. 

Förslagsställaren vill att kommunen ska erbjuda Wi-Fi-uppkoppling, 
trådlöst internet, över hela Haninge kommun. 

Förvaltningens synpunkter 
Flera kommuner har de senaste åren infört gratis trådlöst internet på 
allmänna platser. Ett uppmärksammat exempel är Helsingborgs 
kommun som erbjuder trådlöst internet på centrala platser i staden 
såsom torg och parker. Konkurrensverket (KKV) har 
uppmärksammat detta och granskar nu Helsingborgs kommun för att 
ta reda på om gratis trådlöst internet kan innebära att konkurrensen 
på marknaden för trådlös internetanslutning i Helsingborg snedvrids 
eller hämmas. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en vägledning 
om vilka frågor kommunen behöver ta ställning till för att 
tillhandahålla trådlöst internet gratis. Det är tveksamt om det är tillåtet 
att erbjuda gratis trådlöst internet på allmänna platser eftersom 
internetanslutningen då i regel inte kan kopplas till någon kommunal 
verksamhet som bedrivs på platsen. I avsaknad av praxis är det oklart 
om det är av sådant allmänintresse att erbjuda trådlöst internet att det 
faller inom kommunens allmänna befogenheter enligt 2 kap. 1 § 
kommunallagen. 

Mot bakgrund av KKV:s pågående granskning av Helsingborgs 
kommun och SKL:s vägledning i frågan anser 
kommunstyrelseförvaltningen att det f n inte finns anledning att 
utreda om Haninge kommun ska tillhandahålla gratis trådlöst internet. 
Frågan kan prövas på nytt när KKV är klar med sin granskning. 

Underlag för beslut 
- E-förslag om wi-fi 
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- Gratis kommunalt wifi utreds av Konkurrensverket 

- Att erbjuda trådlöst internet gratis, SKL:s vägledning 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  E-förslaget anses behandlat. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  E-förslaget anses behandlat. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/6 

§ 319 Budgetuppföljning 

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

Kommunens budgeterade resultat efter november 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 13,5 mnkr 
inklusive fullmäktiges reserv, medan finansförvaltningen 
prognosticerar ett överskott på 4,0 mnkr. Den skattefinansierade 
verksamhetens prognos om underskott motsvarar 0,4 % av total 
årsbudget. Årsprognosen för kommunen totalt är 58,3 mnkr vilket är 
9,5 mnkr sämre än årsbudget och 9,4 mnkr bättre än föregående års-
prognos. Grund- och förskolenämnden räknar efter vårterminens 
utfall och novembers elevavstämningar med en positiv avvikelse inom 
elevpengsystemet på cirka 0,7 mnkr. Prognosen för volymreserven, 
som per november justerats till 1,0 mnkr, innefattar därmed en 
säkerhetsmarginal på 0,7 mnkr i förhållande till grund- och 
förskolenämndens nuvarande elev- och elevpengs-prognos. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 7,5 mnkr, vilket är 
oförändrat jämfört med föregående månads 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 11,0 mnkr inklusive nämndens oförbrukade reserv, vilket 
är 3,0 mnkr bättre än före-gående prognos. Förändringen i prognosen 
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är en följd av förbättrade prognoser från några avdelningar och 
enheter inom nämndens verksamhetsområde. 

Äldrenämnden prognostiserar oförändrat sedan tertialuppföljning två 
ett underskott på 56,5 mnkr. Utifrån volymutvecklingen vad gäller 
insatser till gruppen 65 år och äldre under november månad ser 
förvaltningen att risken för ytterligare volymutveckling under året är 
minimal. Den negativa risken har därför justerats ner till noll. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,2 mnkr, 
vilket är 0,7 mnkr bättre än föregående prognos. 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 överskott på 5,0 mnkr 
per november, vilket är 1,4 mnkr bättre än föregående månads 
prognos. 

Valnämnden har tilldelats 2,1 mnkr i budget men väntas förbruka 
endast 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 november en 
oförändrad prognos om överskott på 4,0 mnkr jämfört med 
föregående månads prognos. 

Underlag för beslut 
- Tjänsteutlåtande 2015-12-08 - Uppföljning och prognos per 30 
november 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1.  Budgetuppföljningen godkänns. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Budgetuppföljningen godkänns. 
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__________ 
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Dnr KS 2015/324 

§ 320 Central krisledningsplan för Haninge kommun 
 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att 
kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och 
ha god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. Kommuner och 
landsting ska för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur 
extraordinära händelser ska hanteras. 

Krisledningsplanen syftar till att skapa förutsättningar för en god 
handlingsberedskap inför och vid allvarliga händelser. Planen 
beskriver hur kommunens krisledning ska organiseras och bedrivas 
vid extraordinära händelser där ordinarie verksamhet måste anpassas 
för att nödvändig ledning kan uppnås. Planen kan även tillämpas för 
andra oönskade eller allvarliga händelser som kräver samordnade 
insatser där delar eller hela kommunala verksamheter behöver utökat 
ledningsstöd. 

Aktuell central krisledningsplan ersätter hittills gällande plan. Planen 
har remitterats till samtliga nämnder och Tornberget. 
Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget och 
innehållet. Däremot belyser en del nämnder att motsvarande planer 
på förvaltningsnivå behöver ses över och vara upprättade på så sätt 
att de harmoniserar med den centrala krisledningsplanen. 

Förvaltningens synpunkter 
Framtagen central krisledningsplan är en uppdatering av föregående 
plan. Uppdateringarna består i huvudsak av följande: 

Redaktionella ändringar och förtydligande är gjorda, metodik och 
förhållningssätt är desamma som tidigare. 

Det har tydliggjorts att aktiverad krisledning inte enbart kan behövas 
vid extraordinära händelser under ledning av krisledningsnämnden, 
utan oftast utan att denna nämnd behöver aktiveras. 
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Krisapp, Samverkansfunktion Stockholmsregionen, RAKEL har 
tillkommit som utveckling av larmning och samverkan 

Det har lagts till att nämnderna behöver ta fram egna planer som 
harmoniserar med den övergripande planen. 

Underlag för beslut 
– Missiv, daterat 2015-07-13 

– Central krisledningsplan för Haninge kommun 

– Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, beslut 2015-10-19 § 95 

– Grund- och förskolenämnden, beslut 2015-10-21 § 118 

– Stadsbyggnadsnämnden, beslut 2015-09-23 § 119 

– Äldrenämnden, beslut 2015-10-22 § 112 

– Kultur- och fritidsnämnden, beslut 2015-10-21 

– Tornberget, beslut 2015-10-22 § 72 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Förslag till krisledningsplan för Haninge kommun antas. 

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 (bilaga), vilket kommunstyrelsen 
medger. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Förslag till krisledningsplan för Haninge kommun antas. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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För verkställighet: KSF Kansli 

För kännedom: Nämnderna, Tornberget 
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Dnr KS-MEX 2015/121 

§ 321 Köpekontrakt berörande del av fastigheten 
Söderby Huvudgård 2:1 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Detaljplanen för trafikplats Vega del av Kvarntorp(D-221) vann laga 
kraft 2013. Kommunstyrelseförvaltningen genom mark- och 
exploateringsenheten har därefter förhandlat med berörda 
fastighetsägare för att få åtkomst till marken som erfordras för 
utbyggnaden av trafikplatsen. 

Förhandlingarna med fastighetsägaren till Täckeråker 2:281, Turbinen 
Fastigheter AB, har resulterat i ett förslag till överenskommelse om 
fastighetsreglering där kommunen får åtkomst till mark planlagd som 
allmän platsmark. För marken som kommunen löser in, ca 1546 
kvadratmeter, utgår dels ersättning i form av ersättningsmark, ca 553 
kvadratmeter av Täckeråker 1:147 och Täckeråker 2:171, och dels 
ersättning om 765 000 kronor i mellanskillnad för markbytet. 

Förhandlingen med fastighetsägaren har även resulterat i att bolaget 
får möjlighet att förvärva del av fastigheten Söderby Huvudgård 2:1 
intill Torfastleden som i detaljplanen för Handen 17(S-128, 
lagakraftvunnen 1987-09-17) är planlagd för industriändamål. 

Ett förslag till köpekontrakt har upprättats och undertecknats av 
bolaget, där kommunen överlåter ett markområde om ca 10 000 
kvadratmeter utav fastigheten Söderby Huvudgård 2:1 för 7 700 000 
kronor. Haninge kommun söker och bekostar lantmäteriförrättning 
för avstyckning av markområdet. Kommunen har uppdragit åt en 
extern auktoriserad värderingsman att ta fram en värdering vilken 
ligger till grund för prissättningen av markområdet som föreslås 
överlåtas till bolaget. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunfullmäktige bör godkänna försäljningen utav del av 
fastigheten Söderby Huvudgård 2:1 då det är en del av 
överenskommelsen som förhandlingarna med bolaget har resulterat i. 
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Att kommunen får åtkomst till marken tillhörandes bolagets fastighet 
Täckeråker 2:281 är en förutsättning för att utbyggnaden av trafikplats 
Vega ska kunna ske. 

Underlag för beslut 
- Köpekontrakt med tillhörande kartbilaga undertecknat 2015-11-16. 

- Översiktskarta del av Söderby Huvudgård 2:1 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Ett område om ca 10 000 kvadratmeter av fastigheten Söderby 
Huvudgård 2:1 överlåts till Turbinen Fastigheter AB. 

2.  Det av Turbinen Fastigheter AB undertecknade köpekontraktet 
godkänns. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Ett område om ca 10 000 kvadratmeter av fastigheten Söderby 
Huvudgård 2:1 överlåts till Turbinen Fastigheter AB. 

2.  Det av Turbinen Fastigheter AB undertecknade köpekontraktet 
godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen/MEX 

För kännedom: Turbinen Fastigheter AB, 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavdelningen 
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Dnr KS 2015/138 

§ 322 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) om Sportotek - för att alla ska 
kunna idrotta 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i rubricerad motion 
föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämn-
den att skyndsamt utreda förutsättningarna för ett samarbete mellan 
kultur- och fritidsförvaltningen, föreningar och näringsliv i syfte att 
bygga upp ett sportotek i Haninge. Sportoteket skulle vara som ett 
bibliotek, där idrottsutrustning lånas ut istället för böcker. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som i beslut 
2015-09-23, § 57, bland annat framför att ett sportotek skulle ligga i 
linje med kommunens idrottspolitiska program då det ger fler 
möjlighet till att idrotta genom minskade kostnader. Kultur- och 
fritidsnämnden ställer sig positiv till att se över möjligheterna att 
inrätta ett sportotek i Haninge kommun. 

Förvaltningens synpunkter 
Mot bakgrund av kultur- och fritidsnämndens remissyttrande föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden får i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett sportotek. 

Underlag för beslut 
- Motion om sportotek 

- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-09-23, § 57 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen bifalles. 

2.  Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att inrätta ett sportotek i Haninge. 
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Överläggningar i kommunstyrelsen 
Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen bifalles. 

2.  Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att inrätta ett sportotek i Haninge. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden 

För kännedom: Motionärerna 
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Dnr KS 2015/121 

§ 323 Motion från Tobias Hammarberg (L) om 
rättvriden konkurrens i Haninge 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Tobias Hammarberg (L) har i rubricerad motion föreslagit att 
kommunfullmäktige lämnar följande uppdrag till kommunstyrelsen: 

1. Att under 2015 och vart tredje år därefter genomföra en 
kartläggning av all näringsverksamhet inom kommunens ramar med 
avseende på tillämplig konkurrenslagstiftning. 

2. Att författa ett direktiv till kommunstyrelseförvaltningen som syftar 
till att i kommande årsredovisningar särredovisa och särskilt markera 
den verksamhet kommunen bedriver på en från näringslivet 
konkurrensutsatt marknad. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att förslagen i motionen bör 
behandlas stegvis. Som ett första steg är det lämpligt att göra en 
kartläggning av om och i så fall i vilken utsträckning kommunen 
bedriver sådan verksamhet som avses i motionen. Resultatet av 
kartläggningen kan i ett andra steg ligga till grund för dels en 
bedömning av om och i så fall hur ofta kartläggningen bör upprepas 
och dels för en bedömning av vilka regler som bör gälla för 
årsredovisningen. 

Förutsatt att den första kartläggningen redovisas till kommunstyrelsen 
senast i september 2016, finns det tid att ta ställning till det andra 
steget under hösten. Därmed är det möjligt att om kommunstyrelsen 
så beslutar påverka hur årsredovisningen för 2016 utformas. 

Sammantaget anser kommunstyrelseförvaltningen således att det inte 
är lämpligt att utan annat underlag än själva motionen ta slutlig 
ställning till förslagen i den. 

Underlag för beslut 
Motionen 
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen anses med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens redogörelse besvarad. 

2.  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en kartläggning av om 
och i så fall i vilken utsträckning kommunen bedriver sådan 
verksamhet som avses i motionen. 

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

kommunstyrelsen ovanstående uppdrag, ges 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra den angivna 
kartläggningen och redovisa den till kommunstyrelsen senast i 
september 2016. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen anses med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens redogörelse besvarad. 

2.  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en kartläggning av om 
och i så fall i vilken utsträckning kommunen bedriver sådan 
verksamhet som avses i motionen. 

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

kommunstyrelsen ovanstående uppdrag, ges 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra den angivna 
kartläggningen och redovisa den till kommunstyrelsen senast i 
september 2016. 

__________ 
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Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Motionären 
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Dnr KS 2015/257 

§ 324 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia 
Lublin (L) om kostnadsfri kultur i Haninge för 
veteraner 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) föreslår i rubricerad 
motion att kulturevenemang och kulturaktiviteter anordnade av 
Haninge kommun från och med Veterandagen 2015-05-29 är 
kostnadsfria för utlandsveteraner. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som i sitt 
yttrande 2015-10-21, § 77, skriver att förslagets intentioner är goda, 
men inte är förenliga med kommunallagen och likställighetsprincipen. 
Enligt kommunallagen 2 kap 2 § ska kommuner behandla sina 
medlemmar lika till exempel när det gäller avgifter. Det är inte 
förenligt med lagen att gynna specifika grupper. Undantag kan 
medges då det gäller rabatter till barn, värnpliktiga och pensionärer 
som kan anses ha lägre betalningsförmåga. 

Kultur- och fritidsnämnden skriver också att förvaltningen i dagsläget 
inte subventionerar några priser på program inom kulturområdet 
eftersom priserna från början är låga. Förvaltningen har inte heller 
sådan mängd av utbud som kan berättiga olika priser för olika 
målgrupper. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot det som i 
motionen sägs om värdet av utlandsveteraners insatser. Samtidigt 
kostaterar förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden i sitt yttrande 
har kommenterat både rättsliga aspekter och rådande förhållanden när 
det gäller avgifter. Kommunstyrelseförvaltningen kan till de rättsliga 
aspekterna som nämnden anför, tillägga att utlandsveteraner som 
grupp inte rimligen kan betecknas som en grupp med lägre 
betalningsförmåga. Motionen bör avslås. 
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Underlag för beslut 
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-10-21, § 77 

- Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om 
kostnadsfri kultur i Haninge för veteraner 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen avslås. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut -
 kommunalrådsberedningens - i vilket Tobias Hammarberg (L) 
instämmer, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen avslås. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Motionärerna, kultur- och fritidsnämnden 
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Dnr KS 2015/46 

§ 325 Motion från Tobias Hammarberg (L) om 
försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Tobias Hammarberg (L) föreslår i rubricerad motion att 
kommunfullmäktige uppdrar till grund- och förskolenämnden att 
verka för att skolor inom Haninge kommun deltar i 
försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. 

Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden som i sitt 
yttrande 2015-10-21, § 116, konstaterar att varken förvaltningschef 
eller grundskolechef i dagsläget kan bedöma i vilken utsträckning ett 
deltagande i försöksverksamheten skulle tillföra verksamheten några 
vinster. Av den information om försöksverksamheten som 
utbildningsförvaltningen tagit del av framgår att skyldigheten att 
utfärda utvecklingsplaner (IUP) och skriftliga omdömen slopas om 
betyg ges, vilket innebär en förändring av lärarnas arbetsuppgifter. 
För att kunna göra rättssäkra bedömningar och sätta betyg måste 
läraren ha samma kännedom om elevens kunskapsutveckling som vid 
utfärdande av IUP eller skriftligt omdöme. Nämnden kan därför i 
nuläget inte bedöma om deltagandet i försöksverksamhet med betyg 
från årskurs 4 blir mer eller mindre tidskrävande för läraren än idag. 

I remissyttrandet konstateras även att en förutsättning för att delta i 
försöksverksamheten är att intresse finns hos skolans ledning och 
lärare samt att samråd skett med föräldrar. Om en rektor meddelar 
grundskolechefen att intresse föreligger att delta i 
försöksverksamheten och förutsättningarna är uppfyllda kommer 
huvudmannen, dvs nämnden, att ställa sig positiv till detta önskemål 
och göra en ansökan hos Skolverket. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga och föreslår mot 
bakgrund av grund- och förskolenämndens yttrande att motionen 
anses besvarad. 
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Underlag för beslut 
- Grund- och förskolenämndens beslut § 116, 2015-10-21 

- Motion från Tobias Hammarberg (L) om försöksverksamhet med 
betyg från årskurs 4, 2015-02-18 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen anses besvarad. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen anses besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Motionären, grund- och förskolenämnden 
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Dnr KS 2015/59 

§ 326 Motion från Sara Sixten (M) om att införa 
betyg från årskurs 4 på försök 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Sara Sixten (M) föreslår i rubricerad motion att kommunfullmäktige 
ska besluta att vara positiva till att på försök införa betyg från årskurs 
4 senast 2017 i Haninges skolor samt att uppdra åt grund- och 
förskolenämnden att aktivt arbeta för att flera av Haninges skolor ska 
ansöka om att få införa betyg från årskurs 4 på försök. 

Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden som i sitt 
yttrande 2015-10-21, § 111, konstaterar att varken förvaltningschef 
eller grundskolechef i dagsläget kan bedöma i vilken utsträckning ett 
deltagande i försöksverksamheten skulle tillföra verksamheten några 
vinster. Av den information om försöksverksamheten som 
utbildningsförvaltningen tagit del av framgår att skyldigheten att 
utfärda utvecklingsplaner (IUP) och skriftliga omdömen slopas om 
betyg ges, vilket innebär en förändring av lärarnas arbetsuppgifter. 
För att kunna göra rättssäkra bedömningar och sätta betyg måste 
läraren ha samma kännedom om elevens kunskapsutveckling som vid 
utfärdande av IUP eller skriftligt omdöme. Nämnden kan därför i 
nuläget inte bedöma om deltagandet i försöksverksamhet med betyg 
från årskurs 4 blir mer eller mindre tidskrävande för läraren än idag. 

I remissyttrandet konstateras även att en förutsättning för att delta i 
försöksverksamheten är att intresse finns hos skolans ledning och 
lärare samt att samråd skett med föräldrar. Om en rektor meddelar 
grundskolechefen att intresse föreligger att delta i 
försöksverksamheten och förutsättningarna är uppfyllda kommer 
huvudmannen, dvs nämnden, att ställa sig positiv till detta önskemål 
och göra en ansökan hos Skolverket. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga och föreslår mot 
bakgrund av grund- och förskolenämndens yttrande att motionen 
anses besvarad. 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  41 (80) 
  Sammanträdesdatum   
  2015-12-09   
     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Underlag för beslut 
- Grund- och förskolenämndens beslut 2015-10-21, § 111 

- Motion från Sara Sixten (M) om att införa betyg från årskurs 4 på 
försök, 2015-02-27 

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, grund- och förskolenämnden 
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Dnr KS 2015/217 

§ 327 Motion från Michael Fridebäck (M) om SFI 
med baby 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Michael Fridebäck (M) föreslår i rubricerad motion att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att möjliggöra för nyanlända 
att delta i projektet Svenska med baby. 

Motionen har remitterats till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden som i sitt yttrande 2015-10-19, § 89, 
konstaterar att motionens rubrik är ”Motion om SFI med baby” men 
att det av textinnehållet framgår att det är verksamheten Svenska med 
baby och inte SFI som avses. Svenska med baby är en aktivitet 
initierad av föreningen Internationella Bekantskaper vars målsättning 
är att skapa kontakter mellan personer som talar svenska och 
personers om vill lära sig svenska för att etablera sig i det svenska 
samhället. 

Nämnden skriver vidare att SFI innebär studier på heltid, vilket gör 
det svårt för nyblivna föräldrar att delta. Därför är strukturerad 
verksamhet som kombinerar aktiviteter för barnen med språklig 
stimulans ett bra komplement som påskyndar utvecklingen av 
kunskaper i svenska språket och ökar förutsättningarna för integration 
i samhället. 

Nämnden föreslår i sitt yttrande att förvaltningen får i uppdrag att 
utreda under vilka former sådan verksamhet ska bedrivas. En del av 
utredningen bör riktas mot att klargöra förutsättningarna för ett 
eventuellt partnerskap mellan Haninge kommun och Svenska med 
baby. Utredningen bör också göras i samarbete med socialnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden för att klargöra vilken roll de kan ha i 
en verksamhet av detta slag. 

Förvaltningens synpunkter 
Mot bakgrund av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att gymnasie- och 
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vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda under vilka former 
en verksamhet kan bedrivas och att motionen därmed bifalles. 

Underlag för beslut 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 89, 2015-10-19 

- Motion från Michael Fridebäck (M) om SFI med baby, 2015-05-07 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen bifalles. 

2.  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att i 
samarbete med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
utreda under vilka former Svenska med baby kan bedrivas i 
Haninge. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Michael Fridebäck (M) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen bifalles. 

2.  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att i 
samarbete med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
utreda under vilka former Svenska med baby kan bedrivas i 
Haninge. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/57 

§ 328 Motion från Marie Litholm (KD) om mobil 
förskola 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Marie Litholm (KD) föreslår i rubricerad motion att grund- och 
förskolenämnden uppdras utreda hur en mobil förskola kan införas i 
Haninge kommun. Motionären framhäver att en mobil förskola 
utökar valmöjligheterna för kommunens barnfamiljer samt blir ett 
viktigt komplement till den förskoleverksamhet som finns i 
kommunen. 

Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden, som i 
beslut 2015-10-21, § 115, framhåller att frågan skulle behöva utredas 
av sakkunniga innan det går att uttala sig om värdet och fördelarna av 
att ha en mobil förskola. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att grund- och 
förskolenämnden inte har anfört något skäl emot att få ett 
utredningsuppdrag i fråga om mobil förskola. Förvaltningen föreslår 
därför att nämnden ges ett sådant uppdrag. Därmed föreslår 
förvaltningen också att motionen bifalles. 

Underlag för beslut 
- Motion om mobil förskola 

- Grund- och förskolenämndens beslut 2015-10-21, § 115 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen bifalles. 

2.  Grund- och förskolenämnden får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ett införande av en mobil förskola. 
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Överläggningar i kommunstyrelsen 
Marie Litholm (KD) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Motionen bifalles. 

2.  Grund- och förskolenämnden får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ett införande av en mobil förskola. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Motionären, grund- och förskolenämnden 
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Dnr KS 2015/316 

§ 329 Översyn av styrdokument 
 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges mål och budget 2015-2016 anges att 
”pågående översyn av styrdokument som beslutats av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen avslutas under 
verksamhetsåret och blir då föremål för särskilt beslut” (sid 10). Med 
styrdokument avses policys, planer, program som fastställts av 
fullmäktige eller kommunstyrelsen. 

Ett flertal styrdokument är inte aktuella eller innehåller felaktigheter. 
Andra dokument behöver uppdateras. 

Förvaltningens synpunkter 
Flera styrdokument i översynen bedöms vara inaktuella och bör tas 
bort eller ses över. Styrdokumenten redovisas och förslag motiveras i 
bilaga. 

Säkerhetspolicy (KS 1998-11-09) 

• Föreslås att policyn tas bort. 

 

Angående mål, strategi och ansvarsfördelning för kommunens lokalförsörjning 
(KS 2003) 

• Föreslås att dokumentet tas bort. 

 
Policy för sponsring (KF 2005-09-12) 

• Konstateras att nuvarande dokument inte uppfyller kraven för 
ett styrdokument och att förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram en ny policy under 2016. 
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Policy för alkolås i samband med kommunens transporter (KS 2006-01-23) 

• Föreslås att rubricerat dokument tas bort. 

 
Policy för konkurrensutsättning och avknoppning (KF 2007-12-10) 

• Föreslås att nuvarande dokument tas bort. 

 
Internationellt program (KF 2009-09-08) 

• Föreslås att dokumentet ses över. 

 
Policy för främjande av sociala företag i Haninge (KS 2009-09-14) 

• Konstateras att policyn ses över under 2016. 

 
Personalpolitiskt program (KS 2009-11-23) 

• Konstateras att programmet används aktivt och därför finns 
det inget behov av översyn för närvarande. 

 
Plan för främjande av mångfald, Lika värda och ändå olika 2011-2013 (KF 
2010-12-13) 

• Konstateras att nuvarande dokument kan tillämpas fram till 
dess att ett ärende med en ny plan tas upp i 
kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-11-18 – Översyn 
styrdokument 

- Säkerhetspolicy (KS 1998-11-09) 

- Angående mål, strategi och ansvarsfördelning för kommunens 
lokalförsörjning (KS 2003) 

- Policy för sponsring (KF 2005-09-12) 
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- Policy för alkolås i samband med kommunens transporter (KS 2006-
01-23) 

- Policy för konkurrensutsättning och avknoppning (KF 2007-12-10) 

- Internationellt program (KF 2009-09-08) 

- Policy för främjande av sociala företag i Haninge (KS 2009-09-14) 

- Personalpolitiskt program (KS 2009-11-23) 

- Plan för främjande av mångfald, Lika värda och ändå olika 2011-
2013 (KF 2010-12-13) 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Kommunstyrelseförvaltningens förslag godkänns. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (L) och Marie Litholm 
(KD) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna, Liberalerna och 
Kristdemokraterna (bilaga) innebärande att 
kommunstyrelseförvaltningens förslag godkänns med undantag 
av policy för konkurrensutsättning och avknoppning. Marie Litholm 
(KD) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande 
från Kristdemokraterna (bilaga) vilket kommunstyrelsen medger. 
Meeri Wasberg (S) yrkar att kommunstyrelseförvaltningens 
förslag godkänns med undantag av förslaget om att ta bort policy för 
konkurrensutsättning och avknoppning. Meeri Wasberg (S) föreslår 
vidare att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att upphäva nämnda policy och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
ta fram en policy för konkurrensutsättning. Martina Mossberg (M) 
yrkar bifall till Meeri Wasbergs (S) förslag. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - med Meeri Wasbergs (S) och Martina 
Mossbergs (M) revidering enligt ovan och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1.  Kommunfullmäktige beslutar att upphäva policy för 

konkurrensutsättning och avknoppning och kommunstyrelsen ges 
i uppdrag att ta fram en policy för konkurrensutsättning. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1.  Kommunstyrelseförvaltningens förslag godkänns med undantag 

av förslaget om att ta bort policy för konkurrensutsättning och 
avknoppning. 

  

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: Samtliga nämnder, Tornberget och Haninge Bostäder 
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Dnr KS 2015/502 

§ 330 Överenskommelse om medverkan i Regionalt 
nätverk för barn och ungas rättigheter 2016-
2019 

Sammanfattning 
Haninge kommun har sedan 2013 medverkat i ett regionalt nätverk 
för barns och ungas rättigheter bestående av följande kommuner; 
Botkyrka, Haninge, Nacka, Järfälla, Sigtuna, Strängnäs, Sundbyberg 
och Upplands Väsby tillsammans med Rädda Barnen och Sveriges 
Elevkårer. Det regionala nätverket är en utveckling av arbetet i det 
nationella partnerskapet som har utgångspunkten i FN:s konvention 
om barnets rättigheter. Nätverket arbetar för att barn och unga ska 
respekteras, ges möjlighet till utveckling, trygghet samt delaktighet 
och inflytande. 

Överenskommelse för det regionala nätverket för perioden 2016 – 
2019 har nu utarbetats för beslut av respektive medverkande 
kommun. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Haninge kommun 
godkänner överenskommelsen om medverkan i Regionalt nätverk för 
barns och ungas rättigheter, 2016-2019. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedriver arbetet för det regionala 
nätverket inom ordinarie verksamhet. En kostnad på ca 25 000 
kronor beräknas för att täcka kostnader för utbildningar i 
barnkonventionen. 

Underlag för beslut 
– Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-11-13, – 
Överenskommelse om medverkan i Regionalt nätverk för barns och 
ungas rättigheter 2016-2019 

-Verksamhetsberättelse för regionalt nätverk för barns och ungas 
rättigheter perioden 2013 – 2015 

– Överenskommelse om medverkan i Regionalt nätverk för barns och 
ungas rättigheter 2016 – 2019 
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Haninge kommun godkänner överenskommelsen om medverkan 
i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter under tiden 
2016 – 2019. Kostnader för utbildning i barnkonventionen på ca 
25 000 kronor finansieras inom ordinarie budget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Haninge kommun godkänner överenskommelsen om medverkan 

i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter under tiden 
2016 – 2019. Kostnader för utbildning i barnkonventionen på ca 
25 000 kronor finansieras inom ordinarie budget. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/440 

§ 331 Överenskommelse om medverkan i 
partnerskap för barns rättigheter i praktiken 
2016-2019 

Sammanfattning 
Haninge kommun har sedan 2004 medverkat i partnerskapet för 
barns rättigheter i praktiken som är ett samarbete mellan tio 
kommuner i Sverige, Socialdepartementet, Barnombudsmannen, SKL 
och Barnrättsakademien. Partnerskapet arbetar för att barn och unga 
ska respekteras, ges möjlighet till utveckling, trygghet samt delaktighet 
och inflytande. FN:s konvention om barnets rättigheter och den 
nationella ungdomspolitiken utgör grunden för partnerskapets arbete. 

En överenskommelse för det nationella partnerkapet för perioden 
2016 – 2019 har nu utarbetats för beslut av respektive kommun. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Haninge kommun 
godkänner överenskommelsen om medverkan i partnerskap för barns 
rättigheter i praktiken 2016-2019. Kostnaden för samordning och 
administration på högst 20 000 kronor per år ryms inom ordinarie 
budget. 

Underlag för beslut 
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-11-13, 
Överenskommelse om medverkan i partnerskap för barns rättigheter i 
praktiken 2016-2019 

- Överenskommelse om medverkan i partnerskap 2016 – 2019 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Haninge kommun godkänner överenskommelsen om medverkan 
i partnerskapet för barns rättigheter i praktiken under tiden 2016-
2019. Årsavgiften, 20 000 kronor, finansieras ut 
kommunstyrelsens driftbudget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1.  Haninge kommun godkänner överenskommelsen om medverkan 

i partnerskapet för barns rättigheter i praktiken under tiden 2016-
2019. Årsavgiften, 20 000 kronor, finansieras ut 
kommunstyrelsens driftbudget. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/552 

§ 332 Samverkansavtal mellan Haninge kommun 
och Polisen 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av polismyndighetens omorganisation och att de 
geografiska polisområdena förändras har det funnits skäl att samtidigt 
se över de samverkansformer som finns mellan lokalpolisen och 
kommunen. Syftet med översynen är att fortsatt stärka och utveckla 
befintlig samverkan. 

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som 
kommunen och polisen planerar och genomför, utförs både enskilt 
och i samverkan. Samverkansavtalet utgör en grund för de 
aktiviteter/åtaganden som varken kommunen eller lokalpolisen klarar 
att genomföra enskilt utan istället behöver ske i just samverkan. Det 
innebär för båda parter att mer enskilda uppgifter inte omfattas och 
beskrivs i samverkansavtalet utan sker på annat sätt. 

Haninge kommun har under 2015 tillsammans med lokalpolisområde 
Haninge/Nynäshamn upprättat ett förslag på nytt samverkansavtal. 
Samverkansavtalet följer en nationell modell som polismyndigheten 
har upprättat och består av två delar. Ett huvudavtal, som beskriver 
övergripande syften samt avtalstid. Till huvudavtalet upprättas ett 
underavtal som konkretiserar arbetet. Underavtalet bygger på lokala 
lägesbilder där gemensamma samverkansområden har identifierats. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att implementeringen av 
samverkansavtalet följer den modell som polismyndigheten upprättat 
och som de flesta kommuner väljer att följa. Avtalsmodellen utgår 
från en tvåstegsprocess. Först tecknas ett huvudavtal med 
övergripande förutsättningar för samverkan. Därefter tecknas ett mer 
detaljerat underavtal. Huvudavtalet föreslås nu godkännas av 
kommunstyrelsen. 

För underavtalet återstår några mindre frågor som behöver klarläggas 
innan avtalet godkänns. Ambitionen är att underavtalet skall vara klart 
före årsskiftet. För att möjliggöra detta föreslås att kommunstyrelsen 
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bemyndigar kommundirektören att godkänna och underteckna 
avtalet. 

 

Underlag för beslut 
– Huvudavtal – Samverkansavtal Haninge kommun – Polisen 

– Underavtal – Utkast samverkansavtal Haninge kommun – Polisen 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Bifogat huvudavtal godkänns. 

2.  Kommundirektören bemyndigas att för Haninge kommuns 
räkning godkänna och underteckna kommande underavtal. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Marie Litholm (KD) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från 
Kristdemokraterna (bilaga) vilket kommunstyrelsen medger. Petri 
Salonen (C) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens förslag. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Bifogat huvudavtal godkänns. 

2.  Kommundirektören bemyndigas att för Haninge kommuns 
räkning godkänna och underteckna kommande underavtal. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: Samtliga nämnder, Tornberget, Haninge Bostäder 
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Dnr KS 2015/152 

§ 333 Förslag till informationssäkerhetspolicy 

Sammanfattning 
Myndigheter i Sverige får i allt större utsträckning krav på sig att 
arbetet med informationssäkerhet sker systematiserat och följer 
standarder inom området. 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag på 
informationssäkerhetspolicy. Bakgrunden till initiativet är att ha en 
kommungemensam uppfattning om hur vi skyddar våra 
informationstillgångar. 

Policyn utgör kommunens viljeinriktning och anger kommunens 
avsikter genom upprättade målområden och föreslagen 
ansvarsfördelning. Med upprättat policyförslag som utgångspunkt kan 
ingående strategiska målområden sedan hanteras i en prioriterad 
ordning och konkretiseras i riktlinjer och vägledningar. Det fortsatta 
arbetet ska ske i samverkan med alla förvaltningar. 

Förvaltningens synpunkter 
Samtliga nämnder har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
föreslagen policy. Alla nämnder har svarat och ställer sig positiva till 
policyförslaget. Av svaren framgår bl a att förslaget uppfattats som 
konkret och lätt att förstå och att det ligger i linje med arbetet kring 
en IT-strategi. En synpunkt belyser som komplement att hänsyn tas 
till personuppgiftslagen PUL. Kopplingen till aktuella lagstiftningar 
bedömer kommunstyrelseförvaltningen kan framgå i arbetet med 
upprättande av tillhörande riktlinjer. 

Underlag för beslut 
Missiv – Remiss till nämnderna 2015-04-20 

Policyförslag – Informationssäkerhet 2015-04-20 

Remissvar – Stadsbyggnadsnämnden 2015-09-23 

Remissvar – Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-21 

Remissvar – Grund- och förskolenämnden 2015-09-23 

Remissvar – Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-23 
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Remissvar – Socialnämnden 2015-08-25 

Remissvar – Äldrenämnden 2015-09-24 

Kommunalrådsberedningen 
Informationssäkerhet är ett begrepp vilket oftast felaktigt förknippas 
med IT-säkerhet och ökade IT-tekniska kostnader. Att följa en 
standard syftar till att på ett kvalitetssäkrat sätt kunna styra 
informationssäkerhetsarbetet, den föreslagna policyn och dess 
åtgärder ska inte innebära ytterligare IT-tekniska kostnader. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Informationssäkerhetspolicyn antas. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Informationssäkerhetspolicyn antas. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen kansli/BIT 

För kännedom: Nämnderna 
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Dnr KS 2015/475 

§ 334 IT-policy för Haninge kommun 

Sammanfattning 
Det övergripande syftet med kommunens engagemang i IT-frågor är 
att öka kvalitet och effektivitet i verksamheten samt att förbättra 
service till och dialog med kommuninnevånarna med IT som ett 
väsentligt verktyg och stöd. 

IT är inte enbart en stödprocess utan är en integrerad del av 
kommunens huvudprocesser. Kommunens nyttjande av IT ökar för 
närvarande med mellan 5 och 10 % per år och kommer, med all 
sannolikhet, att fortsätta att öka och bli mer komplext. 

Av denna anledning är det väsentligt att, med stöd av en IT-policy, ge 
förutsättningar för att på ett rationellt sätt styra, samordna och 
utveckla IT-verksamheten så att drift, förvaltning och utveckling 
inom IT-området blir rätt prioriterade mot de beslutade målen. Vidare 
att drift, förvaltning och investeringar inom IT-området genomförs 
på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt samt att fördelarna med 
samordning och gemensamma arbetsformer tillvaratas. 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bifogat förslag till IT-
policy. Förslaget behandlar områdena 

• Service till och dialog med medborgarna 

• IT:s bidrag till ökad effektivitet och kvalité 

• Behov av enhetlighet, gemensamma strukturer och principer 

• Organisatorisk effektivitet, prioriteringar och samordning 

• Samarbete med andra aktörer 

• Säkerhet 

• Gemensamma standarder 

Förvaltningens synpunkter 
Haninge kommuns verksamhet är bred och omfattande och sker i en 
miljö som ständigt förändras. För att klara av sina samhällsuppgifter 
och de krav som medborgarna ställer på utbud, kvalité och service 
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kommer kommunens beroende av information och informations-
system fortsätta att öka. Inom kommunen ses IT som en 
nyckeltillgång och långsiktig resurs som bidrar till öppenhet, 
effektivitet och utveckling och ska därför vara en integrerad del av 
kommunens huvudprocesser. Förvaltningen föreslår att bifogat 
förslag till IT-policy fastställs. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-11-11, ”IT-policy för 
Haninge kommun”. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Haninge kommuns IT-policy fastställs i enlighet med 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Haninge kommuns IT-policy fastställs i enlighet med 

kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: Samtliga nämnder, Haninge Bostäder, Tornberget 
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Dnr KS 2015/548 

§ 335 Uppdrag Dalarödialogen, avrapportering 

Sammanfattning 
Upprustningen av Dalarö torg är avslutad, endast smärre åtgärder har 
utförts 2015. 

Planändring i syfte att skapa en gästhamn i nuvarande Fiskarhamnen 
var tänkt att samordnas med det pågående detaljplanearbetet för 
Strand hotell. Den privata aktören som avsåg driva gästhamnen har 
hoppat av och den delen av planarbetet som avsåg Fiskarhamnen är 
avslutad. 

Planläggning för fler bostäder på Dalarö pågår på flera platser. För 
uppdragen Lyngsåsa, Schweizerdalen/Vadviken finns färdiga och 
antagna detaljplaner vilka har överklagats. Uppdraget Strand hotell 
pågår och antagande av detaljplanen beräknas kunna ske före 
sommaren 2016. 

Uppdraget Hotell Bellevue gavs 10 dec 2014 och syftar till att göra 
om hotellet till permanentbostäder. Samråd planeras till våren 2016. 

Uppdraget Dalarö 4:4 handlar om en detaljplaneändring i syfte att 
möjliggöra bostadsbebyggelse med upp till 17 mindre lägenheter. 
Uppdraget gavs i mars 2015. 

Vad gäller utredning av nytt hamnläge har möte hållits med 
Trafikverket som under 2015 utrett frågan om färjeförbindelsen till 
Ornö ska bli en allmän förbindelse. Nu avser Trafikverket inleda en så 
kallad Åtgärdsvalstudie rörande vilka åtgärder detta medför i fråga om 
nya färjor och anslutande infrastruktur. 

Förvaltningens synpunkter 
Dalarö ortsanalys/Dalarödialogen har sedan antagandet 2009 årligen 
följts upp och avrapporterats till kommunstyrelsen. Efter 2015 års 
genomgång av pågående uppdrag så är slutsatsen att det kan finnas 
anledning att under 2016 mer noggrant analysera och utvärdera 
ortsanalysens aktualitet, användbarhet och funktion som det samlade 
stöd för pågående och kommande planläggning det är tänkt att 
fungera som. 
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Underlag för beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-11-17, Uppdrag 
Dalarödialogen, avrapportering december 2015. 

- Ortsanalys Dalarö – http://haninge.se/globalassets/bygga-bo-och-
miljo/oversiktsplanering-och-
detaljplaner/utvecklingsprogram/ortsanalys-dalar-antagandehandling-
juni-2009.pdf  

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Avrapporteringen godkänns. 

2.  Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att analysera och 
utvärdera ortsanalysens aktualitet och till kommunstyrelsen senast 
i december 2016 återrapportera resultatet av denna utvärdering. 

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Avrapporteringen godkänns. 

2.  Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att analysera och 
utvärdera ortsanalysens aktualitet och till kommunstyrelsen senast 
i december 2016 återrapportera resultatet av denna utvärdering. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden 
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Dnr KS 2015/526 

§ 336 Återrapportering Tungelsta 
utvecklingsprogram 

Sammanfattning 
Utvecklingsprogrammet för Tungelsta antogs av kommunfullmäktige 
den 2012-12-10 (§225) och ska ge ledning i översiktsplanearbetet och 
stöd vid detaljplaneförfrågningar under en 10-årsperiod. 
Kommunfullmäktige beslutade att rapportering av pågående 
utvecklingsarbete ska ske årligen till kommunstyrelsen. 

Syftet med utvecklingsprogrammet är att utifrån en helhetssyn belysa 
Tungelstas potential och utvecklingsmöjligheter utifrån fyra 
huvudämnen; 

A. Bebyggelseutveckling 

B. Infrastruktur 

C. Samhällsservice 

D. Natur och landskap 

Målet är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle ur 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det är viktigt att 
karaktären av trädgårdsstad vidmakthålls och förstärks. 

Nya händelser under 2015: 

− Det pågår utbyggnad av äldreboende och förskola inom 
Lillgården. 

− Stadsbyggnadsnämnden har fått planuppdrag för område vid 
Bäckvägen i södra Tungelsta som medger förätning, samt för 
Ålsta 28:1 där BoKlok och Skanska planerar att bygga 
bostäder. 

− Trafikverket har färdigställt åtgärdsvalsstudie för 
Tungelstavägen och Stavsvägen. 

− Trafikverket har påbörjat arbetet med att ta fram en vägplan 
för Tvärförbindelse Södertörn. 
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− I samband med dubbelspårsutbyggnad mellan Tungelsta och 
Hemfosa kommer stationsområdet i Tungelsta att byggs om. 

− Möjligheten att bygga en ny fullstor idrottshall i Tungelsta 
utreds. 

Underlag för beslut 
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-11-11, Rapport av 
pågående utvecklingsarbete 

- Tungelsta utvecklingsprogram, 2012-12-10 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Kommunstyrelseförvaltningens rapport godkänns. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelseförvaltningens rapport godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Samtliga nämnder och planeringschef (KSF, 
Strategisk planering) 
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Dnr KS 2015/527 

§ 337 Återrapportering Västerhaninge 
utvecklingsprogram 

Sammanfattning 
Utvecklingsprogrammet för Västerhaninge antogs av 
kommunfullmäktige 2012-12-10 (§226) och ska vara en del av 
kommunens styrning och påverka de kommunala verksamheterna i 
stadsdelen under en 10-årsperiod. Kommunfullmäktige beslutade att 
rapportering av pågående utvecklingsarbete ska ske årligen till 
kommunstyrelsen. 

Utvecklingsprogrammet avgränsades till att behandla centrumkärnan 
och utvecklingen där. Målbilden som anges är ”Den hållbara 
småstaden Västerhaninge”. Målet är att utveckla Västerhaninge till en 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar småstad. 

Nytt för 2015: 

− Detaljplan för Ribbyskolan har varit på samråd. 

− Detaljplan för Ribbybergsskolan har varit på granskning. 

− I centrala Västerhaninge pågår arkeologiska utgrävningar. 

− Detaljplan för Åby 1:27 (förskola) har varit på granskning. 

− Förfrågan om detaljplaneändring har inkommit där Parks 
förskola ligger för att möjliggöra uppförande av ny skola och 
eventuellt idrottshall. 

− Bovieran-projektet vid Ribby Allé är färdigställt. Samråd för 
ytterligare bebyggelse beräknas ske under 2016. 

− Två nya planuppdrag har getts för Ribby 1:205 (bostäder) 
samt för Ribby 2:295 och 2:296 (föreningslokal, tvättstuga och 
förråd). 

− Trafikverkets åtgärdsvalstudie för Tungelstavägen och 
Stavsvägen har färdigställts. 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  65 (80) 
  Sammanträdesdatum   
  2015-12-09   
     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Underlag för beslut 
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-11-11, Rapport av 
pågående utvecklingsarbete Västerhaninge 

- Västerhaninge utvecklingsprogram, 2012-12-10 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Kommunstyrelseförvaltningens rapport godkänns. 

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. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelseförvaltningens rapport godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Samtliga nämnder och planeringschef (KSF, 
Strategisk planering) 
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Dnr KS 2015/547 

§ 338 Vendelsö utvecklingsprogram, avrapportering 

Sammanfattning 
Utvecklingsprogrammet antogs 2010. Programmet har under åren 
fram tills nyligen fungerat som ett bra stöd och upplevts generellt 
väldigt nyttigt och användbart, särskilt i planbesked och 
planuppdragskedet. 

På senare tid så har dock planavdelningen, stadsbyggnadsförvalt-
ningen, kunnat konstatera att nya förhållanden framkommit som 
medför att utvecklingsprogrammet inte fungerar som önskvärt. Det 
handlar bland annat om att VA- och dagvattenfrågorna inte är 
tillräckligt belysta, att områden som är utpekade inte längre är aktuella 
samt det omvända att områden som idag bedömts intressanta att 
utreda och planlägga inte finns med i utvecklingsprogrammet. 

Förvaltningens synpunkter 
Då stadsbyggnadsförvaltningen är den största och viktigaste 
användaren av utvecklingsprogrammen så bör deras synpunkter enligt 
kommunstyrelseförvaltningens mening beaktas i bedömningen av 
programmet. En slutsats är att det finns anledning att under 2016 mer 
noggrant analysera och utvärdera utvecklingsprogrammets aktualitet, 
användbarhet och funktion som det samlade stöd för pågående och 
kommande planläggning programmet är tänkt att fungera som. 

Underlag för beslut 
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-11-18 – Vendelsö 
utvecklingsprogram, avrapportering december 2015 

- Vendelsö utvecklingsprogram - 
http://haninge.se/globalassets/bygga-bo-och-
miljo/oversiktsplanering-och-
detaljplaner/utvecklingsprogram/vendelso_utvecklingsprogram.pdf  

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Avrapporteringen godkänns. 
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2.  Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att analysera och 
utvärdera utvecklingsprogrammets aktualitet och att till 
kommunstyrelsen senast i december 2016 återrapportera resultatet 
av denna utvärdering. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Avrapporteringen godkänns. 

2.  Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att analysera och 
utvärdera utvecklingsprogrammets aktualitet och att till 
kommunstyrelsen senast i december 2016 återrapportera resultatet 
av denna utvärdering. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden 
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Dnr KS 2015/554 

§ 339 Förslag till placering och finansiering av 
tömningsstation för fritidsbåtar 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-02, § 26, bland annat ”att 
uppdra till kommunstyrelsen att utreda placering på, samt att 
finansiera, ytterligare en tömningsstation i Haninges skärgård för att 
täcka in områden som annars riskerar att bli utan.” Grunden för 
beslutet är Folkpartiets (nuvarande Liberalernas) egna förslag i 
ärendet. Liberalerna vill utöver en ny latrintömningsstation i Dalarö 
hamn även att kommunen fortsätter bygga ut med ytterligare en 
tömningstank såsom tidigare gjorts på Huvudskär och på Utö. 

Förvaltningens synpunkter 
Det är hamnhållaren/ägaren som ansvarar för att det finns möjlighet 
att tömma fartygs och båtars avfall. Haninge kommun är endast 
hamnhållare av hamnen på Dalarö, Hotellbryggan. Här har 
kommunen sedan länge haft en tömningsstation för fritidsbåtar intill 
bensinpontonen. Denna anläggning har under de senaste åren 
fungerat dåligt. Stadsbyggnadsnämnden har under våren 2015 bytt ut 
denna anläggning till en helt ny. 

Haninge kommun har även genom kommunstyrelseförvaltningens 
försorg köpt och lagt ut en flytande tömningsstation vid Huvudskär. 
För denna anläggning erhöll kommunen LOVA-bidrag via 
Länsstyrelsen. Anläggningen ligger inom Skärgårdsstiftelsens område. 
Tömning av tanken sker genom ett slamtömningsabonnemang hos 
SRV. Drift och underhållskostnader för denna anläggning belastar i 
dag kommunstyrelseförvaltningens budget. 
Kommunstyrelseförvaltningen har även finansierat inköpet av en 
flytande tömningsstation i Utö södra hamn. Skärgårdsstiftelsen 
ansvarar för drift och underhåll av denna tömningsstation. 

Skall ytterligare en flytande tömningsstation placeras inom 
kommunen finns det två intressanta områden som kommer i fråga. 
Dels är det någonstans kring Gålö där det finns ett flertal båtlubbar 
och väldigt många fritidsbåtar. Här har några av båtklubbarna börjat 
investera i egna och gemensamma anläggningar för latrintömning. 
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Det andra stället är norra fladen på Nåttarö. Området ägs av 
Skärgårdsstiftelsen och är en populär vik för fritidsbåtar. Här kan 
under vackra sommardagar ligga upp till mellan 50 och 100 båtar per 
dygn. Närmaste tömningsstation är Utö eller Nynäshamn, varför 
risken finns att man tömmer sina toatankar på Mysingen. 

Skall kommunen lägga ut ytterligare en tömningstank för fritidsbåter 
rekommenderar kommunstyrelseförvaltningen att den läggs i den 
norra viken på Nåttarö där det i dag rör sig många fritidsbåtar och där 
det är långt till närmaste befintlig anläggning. Överenskommelse om 
detta bör träffas med Skärgårdsstiftelsen som är mark- och 
vattenägare för detta område. 

Kostnaden för en ny 6 kubikmeters anläggning vid Nåttarö är 
beräknad till ca 293 000 kr. Då ingår kätting och ankringsutrustning 
samt frakt till Årsta brygga. Kostnad för transport ut till Nåttarö samt 
förankring av anläggningen tillkommer. Driftskostnaden för 
anläggningen är bland annat beroende på hur många gånger den 
behöver tömmas per säsong. Tanken på Huvudskär töms en gång om 
året till en kostnad om ca 1 800 kr. enligt gällande SRV-taxa. 

I 2015 års budget finns inga medel avsatta för investering i en ny 
tömningsanläggning i skärgården varför en eventuell nyinvestering 
under 2015 – 2016 måste belasta kommunstyrelsens reserv. 

Underlag för beslut 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-22, § 26 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att träffa 
överenskommelse med Skärgårdsstiftelsen om att placera en 
tömningstank för fritidsbåtar vid Nåttarö. 

2.  För köp och installation av tömningstanken anvisas 300 000 kr ur 
kommunstyrelsens investeringsreserv 2015 (293 000 kr för köpet 
och 7 000 kr för installationen). 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag. 
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att träffa 

överenskommelse med Skärgårdsstiftelsen om att placera en 
tömningstank för fritidsbåtar vid Nåttarö. 

2.  För köp och installation av tömningstanken anvisas 300 000 kr ur 
kommunstyrelsens investeringsreserv 2015 (293 000 kr för köpet 
och 7 000 kr för installationen). 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: Peter Jemtbring, Erik Josephson 
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Dnr KS 2015/556 

§ 340 Redovisning av tidsbegränsade bygglov för 
kommunala fastigheter 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-26 § 124 beslutades om 
rutiner för uppföljning av tidsbegränsade bygglov inom kommunala 
verksamhetsfastigheter. Rutinerna innebar bl.a. att en redovisning av 
de tidsbegränsade byggloven skall ske till kommunstyrelsen en gång 
per år. 

Den senaste uppföljningen var i december 2014 och i förteckning 
som lämnades till kommunstyrelsen fanns 14 tidsbegränsade bygglov. 
Tornberget och kommunstyrelseförvaltningen har nu gått igenom 
förteckningen och uppdaterat till nu gällande läge. En byggnad med 
tidbegränsat bygglov har tagits bort och på en fastighet har permanent 
bygglov sökts och beviljats. Dessa finns med i redovisningen för att 
påvisa förändringen. Det innebär att det i nuläget finns 12 fastigheter 
med tidsbegränsade bygglov. 

Bifogad redovisning omfattar de verksamhetsfastigheter som 
kommunen själv äger eller som kommunen hyr in från Tornberget. 

Underlag för beslut 
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-11-17 – Redovisning 
av tidsbegränsade bygglov för kommunala fastigheter 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Redovisningen godkänns. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Redovisningen godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: Tornberget 
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Dnr KS 2015/469 

§ 341 Remiss: Fortsatt dialog om 
Arbetsförmedlingens anpassning av 
kontorsnätet inom Stockholms län 

Sammanfattning 
Arbetsförmedlingen, marknadsområde Stockholm och Gotland, 
planerar för en förändring av kontorsnätet. Nuvarande 28 
arbetsförmedlingskontor ska på sikt bli 10 arbetsförmedlingsenheter. 
Till detta kommer ett ökat arbetsgivarfokus, där dessa insatser främst 
ska koncentreras till 3 arbetsgivarcentrum. Dessa förändringar anges i 
en inriktningsplan. Målbilden är att förändringarna ska ha genomförts 
i juni 2018. Utifrån ett lokalt perspektiv medför inriktningsplanen att 
befintliga arbetsförmedlingskontor i Handen, Nynäshamn och Tyresö 
konsolideras i en enhet, som lokaliseras till Handen. 

Inriktningsplanen var ute på remiss till samtliga kommuner i länet 
under september 2015. Mot bakgrund av inkomna synpunkter har 
Arbetsförmedlingen via ett PM gett länets kommuner möjlighet att, 
tillsammans med lokalt arbetsförmedlingskontor, diskutera och svara 
på ett antal frågeställningar. Dessa frågeställningar är: 

1. Hur säkerställer vi tillsammans att Arbetsförmedlingen fortfarande 
är tillgänglig och närvarande för arbetsgivare och arbetssökande i 
kommunen (om än på nya sätt och i nya former) framöver? 

2. Hur kan vi gemensamt, både lokalt och regionalt, bibehålla våra 
upparbetade samverkansstrukturer samt fortsätta utveckla och stärka 
samarbetet oss emellan inom ramen för Arbetsförmedlingens 
förändrade kontorsnät? 

3. Finns det särskilda behov hos vissa arbetssökande som aktualiserar 
behovet av att samlokalisera våra verksamheter? I så fall för vilka och 
hur kan vi samlokalisera oss? 

4. Hur kan vi gemensamt bidra till att en geografisk rörlighet bland 
våra arbetssökande ökar vilket är en förutsättning för att lyckas med 
Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov? 
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5. Hur kan vi gemensamt bidra till att fler arbetsgivare kan ta del av 
vår utökade arbetsgivarservice och därmed korta såväl vakanstider 
som arbetslöshetstider? 

Förvaltningens synpunkter 
I bilagt förslag till svar på Arbetsförmedlingens PM besvaras 
respektive fråga. Nedan följer en sammanfattning. 

Kommunstyrelseförvaltningen lyfter fram det strategiska läge som 
Handen utgör i Östra Södertörn. God tillgänglighet till kollektivtrafik 
och en framtida bebyggelseutveckling koncentrerad till stadskärnan 
medför att en framtida arbetsförmedlingsenhet i Handen kommer ha 
god tillgänglighet utifrån såväl ett kommunalt som regionalt 
perspektiv. Kommunstyrelseförvaltningen understryker behovet av 
samverkan kring frågor med bäring på bebyggelseutveckling och 
infrastrukturplanering för fortsatt god tillgänglighet, även utifrån ett 
regionalt perspektiv. 

Den föreslagna koncentreringen av Arbetsförmedlingens verksamhet 
riktad mot arbetsgivare inom tre arbetsgivarcentrum, ser 
kommunstyrelseförvaltningen som problematisk. Haninge kommun 
och arbetsförmedlingen har en etablerad samverkan inom 
arbetsgivarfrågor och näringslivutveckling, vilket 
kommunstyrelseförvaltningens svar understryker. Vidare understryks 
att fortsatt lokal närvaro och samverkan är en förutsättning för att 
Arbetsförmedlingen ska kunna uppfylla sin målbild om stärkt 
arbetsgivarfokus. 

Underlag för beslut 
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-11-11 – Haninge 
kommuns svar på Arbetsförmedlingens frågeställningar i PM: Fortsatt 
dialog om Arbetsförmedlingens anpassning av kontorsnätet inom 
Stockholms län 

- PM, Arbetsförmedlingen 2015-10-01 – Fortsatt dialog om 
Arbetsförmedlingens anpassning av kontorsnät i Stockholms län 

- Yttrande av Haninge kommun 2015-09-21 – Yttrande över 
inriktningsplan rörande anpassning av Arbetsförmedlingens 
kontorsnät inom Stockholm och Gotland 
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- Inriktningsplan, Arbetsförmedlingen 2015-08-25 – Anpassning 
kontorsnät Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse godkänns och utgör 
Haninge kommuns svar till Arbetsförmedlingen. 

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - 
kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse godkänns och utgör 

Haninge kommuns svar till Arbetsförmedlingen. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Arbetsförmedlingen marknadsområde Stockholm 
Gotland 
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Dnr KS 2015/543 

§ 342 Utökat planbesked och planuppdrag för 
Ribby 2:295-296 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt i april 2015 ge planuppdrag för att 
möjliggöra byggrätt för tvättstugor inom Ribby 2:295-296. 
Bostadsrättsföreningen önskar nu även utreda möjlighet till ytterligare 
ett bostadshus inom fastigheterna. 

Förvaltningens synpunkter 
Stadsbyggnadsförvaltningen önskar nu i ett utökat planuppdrag även 
utreda möjlighet till ytterligare bostadshus inom Ribby 2:295-296. 
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker utökat planuppdrag. 

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

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Stadsbyggnadsnämnden ges utökat planuppdrag att utreda 
möjlighet till ytterligare bostäder inom Ribby 2:295-296. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Meeri Wasberg (S) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av 
jäv. Petri Salonen (C) inträder som ordförande under behandlingen av 
paragrafen.  

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Stadsbyggnadsnämnden ges utökat planuppdrag att utreda 

möjlighet till ytterligare bostäder inom Ribby 2:295-296. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/542 

§ 343 Planuppdrag för Kolartorp 2:42 

Sammanfattning 
Gällande detaljplan för Kolartorp etapp 2 medger att det finns max 
sex tomter inom det kvarter där Kolartorp 2:42 är belägen. I den 
beslutade gatukostnadsutredningen förutsätts att fastigheten ska delas 
i två fastigheter i enlighet med detaljplanens bestämmelser och 
belastas med två gatukostnadsandelar. Efter detaljplanen antogs har 
Lantmäteriet medgett avstyckning av en fastighet som inte förutsattes 
delas i gatukostnadsutredningen. Därmed har maxantalet tomter för 
kvarteret uppfyllts innan Kolartorp 2:42 sökt om avstyckning. 
Kolartorp 2:42 har fakturerats för två gatukostnadsandelar. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen anser det oskäligt att Kolartorp 2:42 
ska faktureras gatukostnader för en byggrätt som inte går att utnyttja 
och föreslår att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en 
detaljplan som medger avstyckning av en tomt från Kolartorp 2:42. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-10-13. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en detalj-
plan som medger avstyckning av en tomt från Kolartorp 2:42. 

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

plan som medger avstyckning av en tomt från Kolartorp 2:42. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS-MEX 2015/120 

§ 344 Överenskommelse om fastighetsreglering 
berörande fastigheterna Täckeråker 1:146, 
Täckeråker 2:171 och Täckeråker 2:281 

Sammanfattning 
Detaljplanen för trafikplats Vega del av Kvarntorp(D-221) vann laga 
kraft 2013. Kommunstyrelseförvaltningen genom mark- och 
exploateringsenheten har därefter förhandlat med berörda 
fastighetsägare för att få åtkomst till marken som erfordras för 
utbyggnaden av trafikplatsen. 

Förhandlingarna med fastighetsägaren till Täckeråker 2:281, Turbinen 
Fastigheter AB, har resulterat i ett förslag till överenskommelse om 
fastighetsreglering där kommunen får åtkomst till mark planlagd som 
allmän platsmark. För marken som kommunen löser in, ca 1546 
kvadratmeter, utgår dels ersättning i form av ersättningsmark, ca 553 
kvadratmeter av Täckeråker 1:147 och Täckeråker 2:171, och dels 
ersättning om 765 000 kronor i mellanskillnad för markbytet. 

Förhandlingen med fastighetsägaren har även resulterat i att bolaget 
får möjlighet att förvärva del av fastigheten Söderby Huvudgård 2:1 
intill Torfastleden som i detaljplan är planlagd för industriändamål. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelsen bör medverka till att bolaget får möjlighet att 
fullfölja sitt förvärv utav del av fastigheten Söderby Huvudgård 2:1 då 
det är en del av överenskommelsen som förhandlingarna med bolaget 
har resulterat i. Att kommunen får åtkomst till marken tillhörandes 
bolagets fastighet är en förutsättning för att utbyggnaden av 
trafikplats Vega ska kunna ske. 

Slutligt beslut i ärendet fattas av kommunstyrelsen eftersom 
ersättningen understiger fem mnkr, vilket följer av 4 § i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Underlag för beslut 
- Överenskommelse med tillhörande kartbilaga undertecknad 2015-
11-16. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

- Översiktskarta Täckåker 1:146, 2:171, 2:281 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Överenskommelsen undertecknad av Turbinen Fastigheter AB 
godkänns. 

2.  Ersättningen om 765 000 kr finansieras ur kommunstyrelsens 
exploateringsbudget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Överenskommelsen undertecknad av Turbinen Fastigheter AB 

godkänns. 

2.  Ersättningen om 765 000 kr finansieras ur kommunstyrelsens 
exploateringsbudget. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen/MEX 

För kännedom: Turbinen Fastigheter AB 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/523 

§ 345 Meddelanden 

Sammanfattning 
Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren. 

Cirkulär 15:31 från SKL: Överenskommelse om Bestämmelser för 
traineejobb 

Cirkulär 15:32 från SKL: Prolongeringen av Huvudöverenskommelse 
om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 12 – med 
Lärarnas Samverkansråd 

Sammanträdesprotokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2015-
11-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Meddelandena läggs till handlingarna 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Meddelandena läggs till handlingarna 

__________ 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/524 

§ 346 Delegationsbeslut (bilaga efter recit) 

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

Ekonomidirektören redovisar delegationsbeslut enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

__________ 

 


