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Plats och tid KS-salen Utö 
 Måndag 2015-04-27, kl. 15.30–17.45 
  
Beslutande Meeri Wasberg, ordförande (S), §§ 101-112, §§ 114-126 (jävig § 113)  

Petri Salonen, 1:e vice ordförande (C) 
Martina Mossberg, 2:e vice ordförande (M) 
Göran Svensson (S) 
Maria Fägersten (S) 
Linda Wilén (S) 
Mehmet Coksürer (MP), §§ 101 - 104, §§ 119-120 
Alexandra Anstrell (M) 
Michael Fridebäck (M) 
Tobias Hammarberg (FP) 
Pia Lublin (FP), §§ 101 -104, §§ 119-120 
Marie Litholm (KD), §§ 101-121 
Kennerth Valtersson (SD) 
Barbro Nordgren (S), tjänstgörande ersättare för Mikko Svensson (S) 
Margareta Bernhardsson (S), tjänstgörande ersättare för Mehmet Coksürer 
(MP) §§ 105-118, §§ 121-126 
Ove Andersson (MP), tjänstgörande ersättare för Annica Hjerling (MP) 
Nafi Cilgin (V), tjänstgörande ersättare för Meeri Wasberg (S) § 113 
Sven Gustafsson (M), tjänstgörande ersättare för Pia Lublin (FP) §§ 105-118, 
§§ 121-126  
Sara Sixten (M), tjänstgörande ersättare för Marie Litholm (KD) §§ 122-126 

  
Ersättare Göran Eriksson (S) 

Ulla-Britt Öhman (C) 
Sedat Dogru (M) 
Marin Tomic (M) 

  
Övriga 
deltagande 

Bengt Svenander, kommundirektör 
Jörn Karlsson, ekonomidirektör 
Anna Appelgren, kommunsekreterare 
Ewa Kardell, förvaltningschef, äldreförvaltningen, §§ 101 - 103 
Annett Haaf (S), ordförande i äldrenämnden, §§ 101-103 
PH Magnusson, hr-direktör, §§ 101-105 
Björn Oliviusson, vattenstrateg, §§ 119- 120 
Peter Swanemar, servicechef, §§ 101- 104 
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Justeringens 
plats och tid 

Kansliet, 2015-05-06 

  
Paragrafer 101 - 126 

Sekreterare 

   

 Anna Appelgren   

Ordförande 

   

 Meeri Wasberg (S)   

Justerare 

   

 Martina Mossberg (M) 
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 ANSLAG/BEVIS  
   
 Justeringen av kommunstyrelsens protokoll tillkännages genom 

anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan. 
 

   
Beslutande organ Kommunstyrelsen  
   
Sammanträdesdatum 2015-04-27  
   
Datum då anslaget 
sätts upp 

2015-04-29 avseende §§ 117-120, §§ 122-123 
2015-05-08 avseende §§ 101-116, § 121, §§ 124-126 

 

   
Datum då anslaget 
tas ned 

2015-05-29 avseende §§ 117-120, §§ 122-123 
2015-06-05 avseende §§ 101-116, § 121, §§ 124-126 

 

   
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansliet  

Underskrift 

    

 Anna Appelgren, sekreterare    
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 101 Val av justerare 

Förslag till beslut 

1. Martina Mossberg (M) väljs till justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Martina Mossberg (M) väljs till justerare 

__________ 
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Dnr KS 2015/111 

§ 102 E-förslag: Fler bostäder till unga 

Sammanfattning 

Ett E-förslag har inkommit till kommunen där förslagställaren vill att 
kommunen ser till att det byggs ungdomsbostäder som är billiga att 
hyra. 

Kommunstyrelseförvaltningen har under 2014 arbetat med att 
möjliggöra ett projekt med billiga bostäder för ungdomar upp till 26 
år. Arbetet har resulterat i att kommunen träffat ett avtal med Viktor 
Hansson AB och som innebär att de under 10 år arrenderar ett 
markområde väster om Nynäsvägen och söder om Örnens väg. 
Kommunstyrelsen godkände avtalet 2015-03-30, § 91. 

Inom området ska bolaget tillsammans med Nordic Modular AB 
uppföra 180 ungdomsbostäder. Bostäderna beräknas vara 
inflyttningsklara i slutet av 2015. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det beslutade projektet söder 
om Örnens väg kan ses som ett första steg att tillmötesgå det 
inkomna E-förslaget. Förvaltningen bevakar löpande ev nya 
möjligheter att initiera motsvarande projekt på annan plats. 

Underlag för beslut 

- E-förslaget 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. E-förslaget anses besvarat. 

Särskilda yttranden 

Marie Litholm (KD) hemställer, med instämmande av Martina 
Mossberg (M) och Tobias Hammarberg (FP) om att få lämna ett 
särskilt yttrande vilket kommunstyrelsens medger. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. E-förslaget anses besvarat. 
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__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: KS kansli 

För kännedom: 
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§ 103 Rapport från äldrenämnden med anledning 
av budgetprognos 

 

Äldrenämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2015-03-30, § 74, 
att återrapportera till kommunstyrelsen vid sammanträdet 2015-04-27 
om vilka åtgärder som planeras för att undvika underskott för 2015. 

Förvaltningschef Ewa Kardell informerade kommunstyrelsen. 

 

__________ 
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§ 104 Muntlig information om kommunstyrelsens 
verksamhet 

 

Information om kommunstyrelsens verksamheter från 
kommundirektör Bengt Svenander, HR-direktör PH Magnusson och 
servicechef Peter Swanemar. 

__________ 
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Dnr KS 2015/6 

§ 105 Budgetuppföljning 

Sammanfattning 

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

Kommunens budgeterade resultat efter mars är 78,7 mnkr. 
Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 28,0 mnkr, medan 
finansförvaltningen prognosticerar ett överskott på 25 mnkr. Den 
skattefinansierade verksamhetens prognos om underskott motsvarar 
0,7 % av total årsbudget. 

Årsprognosen för kommunen totalt är 77,7 mnkr, vilket är 1 mnkr 
sämre än årsbudget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
prognosticerar ett överskott på 4 mnkr inklusive nämndens 
oförbrukade reserv. Äldrenämnden prognostiserar ett underskott på 
32,0 mnkr och varnar för ytterligare försämrade prognoser framöver i 
storleksordningen 20,0 mnkr om volymerna fort- sätter att utvecklas. 
I valnämndens budget finns anslag för ett extraval, som var aktuellt i 
december 2014. Det blev inte ett extraval i mars varför prognosen är 
att dessa medel inte kommer att förbrukas. Övriga nämnder 
prognosticerar ett nollresultat. 

Den första skatteintäktsprognosen för 2015 (daterad 2015-02-19) 
visar på en negativ avvikelse mot budget på 10,0 mnkr inom 
finansförvaltningen. Samtidigt prognosticeras ett motsvarande 
överskott i finansnettot. AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse 
beslutade 2015-03-26 att återbetala premier för den kollektivavtalade 
sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för 
år 2004. För Haninges del innebär detta att ca 25 mnkr betalas tillbaka 
till kommunen sista kvartalet 2015. Sammantaget ger detta en prog-
nos om ett överskott på 25 mnkr för finansförvaltningen. 

Den totala prognosen för kommunen är därmed ett överskott på 77,7 
mnkr, vilket är en mnkr lägre resultat än årsbudget. 

Underlag för beslut 

- Tjänsteutlåtande 2015-04-14 – Uppföljning och prognos per 31 
mars 2015 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Budgetuppföljning godkänns. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Budgetuppföljning godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Alla nämnder 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 

 Kommunstyrelsen Protokoll  15 (60) 

  Sammanträdesdatum   

  2015-04-27   

     

     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/15 

§ 106 Gatukostnadsutredning Kolartorp 3 

Sammanfattning 

I samband med att Planenheten tagit fram ett detaljplaneförslag för 
området Kolartorp 3 har kommunstyrelseförvaltningen arbetat fram 
gatukostnadsutredning för motsvarande område. Parallellt med 
detaljplanearbetet har en förprojektering genomförts och en 
kostnadsberäkning har gjorts. Kommunstyrelseförvaltningen avser att, 
i enlighet med detaljplaneförslaget för Kolartorp 3, bredda och bygga 
ut gator och i övrigt iordningställa allmän platsmark inom 
detaljplaneområdet till en kommunal standard. Innan kommunen 
bygger ut gatorna ska detaljplanen antas och kommunen besluta om 
uttag av gatukostnader. 

Gatukostnadsutredningen har offentliggjorts för berörda 
fastighetsägare genom att den, parallellt med detaljplanen för 
Kolartorp 3, varit på samråd och granskning. 
Gatukostnadsutredningen var föremål för samråd 2014-02-07 – 2014-
03-21 och granskning 2014-11-17 - 2014-12-08. Granskningen 
kungjordes i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 2014-11-17. 
Förslaget var även utställt i Haninge kommunhus foajé och på 
kommunens hemsida www.haninge.se/kolartorp3. 

Den preliminära gatukostnaden som kommer att belasta 
fastighetsägarna inom området Kolartorp 3 är beräknad till 12 700 
000 kr. De preliminära andelskostnaderna blir; befintlig fastighet 120 
265 kr, nytillkommande friliggande hus 240 530 kr, nytillkommande 
par-/radhus (per bostadslägenhet) 192 425 kr, nytillkommande 
förskola 1 202 650 kr. Utöver dessa kostnader planeras för en gång- 
och cykelväg mellan Kolartorps allé och kommande stadsdel Vega. 
Kostnaden för denna gång- och cykelväg kommer i enlighet med 
gatukostnadsutredningen inte att belasta fastighetsägarna inom 
Kolartorp 3, då kopplingen anses vara av ett kommunalt intresse. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att gatukostnadsutredningen ska 
godkännas. 
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Underlag för beslut 

- Gatukostnadsutredning, inklusive kartbilaga, daterad 2015-04-01 

- Granskningsredogörelse, daterad 2015-04-01 

- Samrådsredogörelse, daterad 2014-11-13 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Förslag till gatukostnadsutredning daterad 2015-04-01, för 
Kolartorp 3, Åsvägen - Bergkanallevägen m fl, godkänns, för att 
därmed utgöra underlag för fakturering av gatukostnader. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslag till gatukostnadsutredning daterad 2015-04-01, för 
Kolartorp 3, Åsvägen - Bergkanallevägen m fl, godkänns, för att 
därmed utgöra underlag för fakturering av gatukostnader. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: MEX 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/14 

§ 107 Antagande detaljplan Kolartorp 3 
 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2002-10-21, § 189 att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Kolartorp. Planeringen har pågått sedan dess och etapp 1 och etapp 2 
har antagits och vunnit laga kraft. Kolartorp 3 utgör den tredje och 
sista etappen. Förnyat uppdrag för detaljplanen gavs 2013-05-27, § 
130 för att möjliggöra handläggning i enlighet med nya plan och 
bygglagen, PBL 2010:900. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för 
åretruntboende och en förtätning med fler bostäder i den regionala 
stadskärnan samt uppförande av ny förskola, med stor hänsyn tagen 
till områdets naturgivna kvaliteter och karaktär. En förbättring av 
vägarna och utbyggnad av det kommunala vatten- och 
avloppssystemet ska möjliggöras. I detaljplanen finns möjlighet för 
bostadsbebyggelse i form av villor, parhus/kedjehus och radhus. 

Ett förslag till detaljplan var under perioden 2014-02-07 till 2014-03-
21 föremål för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare, 
boende med flera. Under samrådstiden har planmaterialet varit utställt 
i Haninge kommunhus foajé och på kommunens hemsida 
www.haninge.se/kolartorp3. 

Inkomna samrådssynpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse 
och ett reviderat förslag till detaljplan upprättades 2014-10-08. Det 
reviderade förslaget ställdes ut för granskning under tiden 2014-11-17 
– 2014-12-08. Granskningen kungjordes i Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet 2014-11-17. Förslaget var även utställt i Haninge 
kommunhus foajé och på kommunens hemsida 
www.haninge.se/kolartorp3. 

Under granskningstiden har 10 skriftliga yttranden inkommit. Efter 
granskningstiden inkom ytterligare 6 yttranden. Inkomna synpunkter 
har sammanställts och kommenterats i granskningsutlåtande, daterat 
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2015-02-17. Synpunkterna har föranlett smärre revideringar, men inga 
väsentliga ändringar av planförslaget. 

Stadsbyggnadsnämnden har 2015-03-25 godkänt plan/gransknings-
utlåtandet och planförslaget samt överlämnat det till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att detaljplan för Kolartorp 3 ska 
antas. 

Underlag för beslut 

- Beslut från stadsbyggnadsnämnden § 39, 2015-03-25 

- Plankarta, 2015-02-17, Antagandehandling 

- Illustrationsplan, 2015-02-17, Antagandehandling 

- Planbeskrivning, 2015-02-17, Antagandehandling 

- Samrådsredogörelse, 2014-10-08 

- Granskningsutlåtande, 2015-02-17 

- Bullerutredning, 2014-09-25 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Detaljplan för Kolartorp 3, Åsvägen – Bergknallevägen med flera, 
upprättad 2015-02-17, antas 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Detaljplan för Kolartorp 3, Åsvägen – Bergknallevägen med flera, 
upprättad 2015-02-17, antas 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/109 

§ 108 Svar på Tornbergets framställan om 
kapitalförstärkning 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Tornberget har inkommit med en skrivelse till Haninge kommun 
Holding AB med begäran om kapitaltillskott. Styrelsen i Haninge 
kommun Holding AB har uppdragit åt VD att utreda frågan mot 
bakgrund av Skatteverkets mer restriktiva hållning till avdragsrätt för 
räntekostnader på koncerninterna lån som lämnats av kommunen ur 
egna upparbetade medel. 

PwC har genomfört en utredning och deras bedömning är att 
Skatteverket kommer med största sannolikhet inte att godkänna 
Tornbergets ränteavdrag på dessa lån. 

Företagsskattekommitténs förslag om slopad avdragsrätt för 
räntekostnader skulle vid ett genomförande innebära att 
skattekostnaden årligen kommer att öka för Tornberget med ca 9 332 
tkr. PwC bedömer att det för närvarande är omöjligt att uttala sig om 
kommitténs förslag kommer att antas av riksdagen så att ny 
lagstiftning kan träda ikraft från 1 januari 2016. 

För att i det korta perspektivet inte riskera att Skatteverket vägrar 
Tornberget avdrag för räntekostnader på de lån kommunen lämnat av 
egna upparbetade medel rekommenderar PwC att kommunen eller 
bolaget lånar upp medlen externt. Räntekostnaden blir då avdragsgill 
för Tornberget även för dessa lån. 

I det något längre perspektivet är PwC:s rekommendation att 
kommunen bör överväga att förvärva Tornbergets fastigheter. Ett 
förvärv av fastigheterna medför inte några större skattekonsekvenser 
varken för inkomstskatt, stämpelskatt eller moms. PwC 
rekommenderar därför kommunen att initiera en utredning av en 
försäljning av verksamhetsfastigheterna till kommunen. 

Vid Haninge kommun Holding AB:s sammanträde den 3 februari 
2015 beslutade styrelsen att 
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- rekommendera kommunen att låna upp kapital som vid var tid 
motsvarar utlåningen till Tornberget för att undvika risken med att 
Tornberget vägras avdrag för räntekostnader. 

- rekommendera kommunen att i detalj utreda konsekvenserna av att 
kommunen köper fastigheterna av Tornberget. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningens har ingen annan uppfattning och 
föreslår att kommunen lånar upp kapital så att kommunens externa 
låneskuld motsvarar den utlåning som sker till Tornberget samt att i 
detalj utreda konsekvenserna av att kommunen köper fastigheterna av 
Tornberget. 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-04-01 ”Svar på 
Tornbergets framställan om kapitalförstärkning” 

Styrelseprotokoll från Haninge kommun Holding AB 2015-02-03 § 12 

Utredning från PwC ”Kapitalisering av Tornberget” daterat 2015-01-
20 

Skrivelse från Tornberget ”Begäran om åtgärd pga nytt 
ställningstagande från Skatteverket samt nytt förslag från 
Företagsskattekommittén” daterad 2014-09-11 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Haninge kommun lånar upp kapital som motsvarar 
vidareutlåningen till Tornberget för att undvika risken med att 
Tornberget vägras avdrag för räntekostnader. 

2. Kommunfullmäktige beslutar medge en låneram om 2 200 mnkr 
som inkluderar Tornbergets upplåning. Upplåningen verkställs 
enligt fullmäktiges reglemente för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens delegationsordning avseende lån. 

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i detalj utreda 
konsekvenserna av att kommunen köper Tornbergets samtliga 
fastigheter. 
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Särskilda yttranden 

Martina Mossberg (M) hemställer, med instämmande av Marie 
Litholm (KD) och Tobias Hammarberg (FP), om att få lämna ett 
särskilt yttrande vilket kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Haninge kommun lånar upp kapital som motsvarar 
vidareutlåningen till Tornberget för att undvika risken med att 
Tornberget vägras avdrag för räntekostnader. 

2. Kommunfullmäktige beslutar medge en låneram om 2 200 mnkr 
som inkluderar Tornbergets upplåning. Upplåningen verkställs 
enligt fullmäktiges reglemente för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens delegationsordning avseende lån. 

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i detalj utreda 
konsekvenserna av att kommunen köper Tornbergets samtliga 
fastigheter. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Tornberget 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 

 Kommunstyrelsen Protokoll  22 (60) 

  Sammanträdesdatum   

  2015-04-27   

     

     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS-MEX 2015/9 

§ 109 Försäljning av del av fastigheten Kalvsvik 
16:1 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Företaget All Remove Fastigheter AB har anmält intresse av att 
förvärva två tomter om vardera 5000 kvm inom verksamhetsområdet 
Albyberg. Företaget har för avsikt att utöka sin klottersaningerings-
verksamhet och avser därför flytta sitt kontor med fordon från 
Handens industriområde till Albyberg. Vidare bedriver man ett 
bemanningsföretag som man vill etablera i Albyberg. Avsikten är att 
inom den ena tomten bygga en tvåvånings byggnad med källare om ca 
4000 kvm BTA och inom den andra tomten bygga en 
tvåvåningsbyggnad om ca 5000 kvm BTA. 

Förhandlingar med företaget har resulterat i två förslag till avtal, ett 
för vardera tomten. I avtalen regleras att företaget får förvärva 
tomterna mot en ersättning om 1500 kr/kvm tomtyta när bygglov 
erhållits och bygget påbörjats. Företaget betalar en handpenning när 
avtalen undertecknats. Från 2015-06-01 arrenderar företaget tomterna 
fram till dess byggnadsskyldigheten uppfyllts och förvärv kan ske. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har bedömt att företaget, förutom att 
det är ett lokalt expanderande företag, uppfyller de kriterier som 
företag bör ha för att passa in i Albyberg, bl.a många anställda. 
Tomterna är belägna i bakre kvarteret, utan skyltläge mot 73:an, där 
markvärdet är lägre. Företaget vill tillträda snabbt varför de tar över 
den östra tomten i befintligt skick utan förbelastning, som annars inte 
skulle kunnat säljas förrän om ett år. Förvaltningen bedömer det som 
myc-ket angeläget att snabbt få till en första etablering på kommunens 
mark för att underlätta marknadsföringen av resterande mark. 

Underlag för beslut 

- Två köpe- och markanvisningsavtal undertecknade av All Remove 
Fastigheter AB. 
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Två tomter om vardera ca 5000 kvm av Kalvsvik 16:1 försäljs till 
All Remove Fastigheter AB. 

2. Två av All Remove Fastigheter AB undertecknade köpe- och 
markanvisningsavtal godkänns. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Två tomter om vardera ca 5000 kvm av Kalvsvik 16:1 försäljs till 
All Remove Fastigheter AB. 

2. Två av All Remove Fastigheter AB undertecknade köpe- och 
markanvisningsavtal godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: MEX 

För kännedom: 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 

 Kommunstyrelsen Protokoll  24 (60) 

  Sammanträdesdatum   

  2015-04-27   

     

     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/143 

§ 110 Överföring av driftsmedel till 2015, 
minoritetsåterremitterat ärende 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Ärendet minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 2015-04-
13 med följande motivering:  
-Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag 
till överföring av driftsmedel med beaktande av uppkomna 
överskott/underskott i stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden och 
äldrenämnden samt den pågående utredningen om överföring av 
hemtjänst under 65 år. 
-Kommunstyrelsen ges i uppdrag att klargöra vad som avses med 
överföring och fondering av medel till miljönämnden. 

Kommunalrådsberedningen 

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen med uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till 
överföring med beaktande av uppkomna över/underskott i 
stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden samt den 
pågående utredningen om överföring av hemtjänst under 65 år. 
Vidare skulle det klargöras vad som avses med överföringen och 
fonderingen av medel till miljönämnden.Enligt fastställda regler för 
kommunens ekonomistyrning ska nämndernas nettoresultat (över- 
eller underskott i förhållande till budget) normalt i sin helhet 
överföras till nästkommande år. Fullmäktige har dock alltid möjlighet 
att pröva om en resultatöverföring är rimlig relaterat till hur 
nämndens överskott eller underskott har uppstått. Överföring av 
överskott förutsätter att motsvarande ekonomiska utrymme kan 
disponeras i nästkommande års budget. Med dessa principer som 
grund har samarbetskoalitionen konstaterat att det ekonomiska 
utrymmet för 2015 inte tillåter att nämnder får ta med sig hela 
överskottet till 2015, utan en del kommer att överföras till 2016. 
Miljönämnden redovisade ett överskott med 1 262 tkr för 
verksamhetsåret 2014. Kommunfullmäktige har beslutat avskaffa 
nämnden men nämndens uppgifter kommer fortsättningsvis att 
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hantera av kommunstyrelsen. Överskottet består av projekt som satts 
igång under 2014 men inte hunnit avslutas under året varför de 
fortsätter även 2015. I kommunstyrelsen ram för 2015 finns medel 
för nya projekt som kommunstyrelsen beslutar om. 
Kommunstyrelsen får anpassa projekten 2015 så att dessa finansieras 
inom ramen för 2015 inkl. den föreslagna överföringen från 2014. 
Stadsbyggnadsnämnden redovisar detaljerat hur de tänker använda 
överskottet från 2014. Av de behov som nämnden redogjort för anser 
den politiska ledningen att beläggningsunderhåll är viktigt och skall 
prioriteras. 

Socialnämndens överskott skall i första hand gå till att hantera 
befarade volymökningar inom LSS-insatser. Socialförvaltningen har 
under året anlitat oberoende jurist för att säkerställa att nivån på 
biståndsbesluten ligger i nivå med lagstiftning, förarbeten och 
rättspraxis. Detta har skett både genom utbildning av handläggarna 
men också genom genomgång av enskilda ärenden. Den politiska 
ledningen vill understryka att överföringen från 2014 till 2015, för att 
hantera dessa befarade volymökningar, inte är en ramjustering framåt. 
Ramen för 2016 för socialförvaltningen sätts i samband med mål och 
budget 2016. 

Utredningen för att förklara orsaken till varför kostnaderna ökar inom 
hemtjänst till personer med funktionshinder under 65 år, pågår 
fortfarande och kan tyvärr därför inte hanteras i detta ärende. 

Samarbetskoalitionens samlade bedömning är att tidigare föreslagen 
överföring av driftmedel kvarstår. 

Underlag för beslut 

-Tjänsteutlåtande 2015-03-09 - Överföring av driftsmedel från 2014 
till 2015 

-Grund-och förskolenämndens protokoll 2015-02-04 § 11 

-Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2015-02-02 § 
10 

- Kultur-och fritidsnämndens protokoll 2015-02-25 § 15 

- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-02-11 § 13 

- Socialnämndens protokoll 2015-02-24 § 31 

- Äldrenämndens protokoll 2015-02-26 § 22 
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- Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-13 § 68 

 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ett sammanlagt nettoöverskott om 19 188 tkr av nämndernas 
resultat överförs till 2015 års budget fördelat enligt följande: 
revisionen 519 tkr, kommunstyrelsen 3 229 tkr (varav 862 tkr 
hänför sig till den tidigare miljönämnden), stadsbyggnadsnämnden 
11 709 tkr, kultur- och fritidsnämnden 1 710 tkr, socialnämnden 8 
076 tkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 6 028 tkr, 
grund- och förskolenämnden -5 810 tkr samt äldrenämnden – 6 
273 tkr. Resultatöverföringen på 19 188 tkr innebär att 
kommunens budgeterade resultat minskar från 78 721 tkr till 59 
533 tkr. 

2. Ett sammanlagt nettoöverskott om 8 000 tkr av nämndernas 
resultat fonderas i resultatfond till budget 2016 fördelat enligt 
följande: revisionen 200 tkr, kommunstyrelsen 1 500 tkr (varav 
400 tkr hänför sig till den tidigare miljönämnden), 
stadsbyggnadsnämnden 5 100 tkr, kultur- och fritidsnämnden 800 
tkr, socialnämnden 2 100 tkr, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2 600 tkr samt äldrenämnden – 4 300 
tkr. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och Sven 
Gustafsson - samtliga (M), Marie Litholm (KD) och Tobias 
Hammarberg (FP) deltar ej i beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ett sammanlagt nettoöverskott om 19 188 tkr av nämndernas 
resultat överförs till 2015 års budget fördelat enligt följande: 
revisionen 519 tkr, kommunstyrelsen 3 229 tkr (varav 862 tkr 
hänför sig till den tidigare miljönämnden), stadsbyggnadsnämnden 
11 709 tkr, kultur- och fritidsnämnden 1 710 tkr, socialnämnden 8 
076 tkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 6 028 tkr, 
grund- och förskolenämnden -5 810 tkr samt äldrenämnden – 6 
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273 tkr. Resultatöverföringen på 19 188 tkr innebär att 
kommunens budgeterade resultat minskar från 78 721 tkr till 59 
533 tkr. 

2. Ett sammanlagt nettoöverskott om 8 000 tkr av nämndernas 
resultat fonderas i resultatfond till budget 2016 fördelat enligt 
följande: revisionen 200 tkr, kommunstyrelsen 1 500 tkr (varav 
400 tkr hänför sig till den tidigare miljönämnden), 
stadsbyggnadsnämnden 5 100 tkr, kultur- och fritidsnämnden 800 
tkr, socialnämnden 2 100 tkr, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2 600 tkr samt äldrenämnden – 4 300 
tkr. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Samtliga nämnder 
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Dnr KS 2015/110 

§ 111 Ombyggnad Mårtenbergsskolan 

Sammanfattning 

Förskolan Mårtensberg består av två byggnadskroppar om totalt fem 
avdelningar. Den ena byggnaden, Hus A, har tre förskoleavdelningar i 
en byggnad med permanent bygglov. Byggnaden ägs av Tornberget. 
Den andra byggnaden, en paviljong benämnd hus E och med två 
avdelningar, hyrs sedan 2003 av Tornberget. Byggnaderna nyttjas fullt 
ut av verksamheten och inrymmer i dagsläget totalt 94 förskolebarn. 
Hus C och D består av idrottshall med omklädningsrum och används 
inte av förskolan idag. 

Hus E uppfördes ursprungligen med ett tidsbegränsat bygglov. Sedan 
2014 har Tornberget ett permanent bygglov för byggnaden, som dock 
förutsätter att byggnaden anpassas till gällande krav enligt Boverkets 
byggregler. Det medför också att paviljongen måste förvärvas 
eftersom den är inhyrd idag. 

Tornberget har gjort en grovt uppskattad kostnad för inköp och 
permanentning av Hus E på totalt 2 530 tkr: 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med 
utbildningsförvaltningen gjort prognoser framåt för antalet barn i 
området. Dessa prognoser visar att behovet av hus E för 
förskoleverksamhet kommer att vara bestående. För ovanstående 
kostnad kan vi därmed permanenta lokalen. Andra alternativ för att 
lösa lokalfrågan kommer troligen att bli dyrare än den föreslagna 
lösningen. 

Underlag för beslut 

- Tjänsteutlåtande 2015-04-02 – ”Mårtensbergs förskola – köp och 
permanentning av befintlig byggnad” 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Tornberget ges i uppdrag att förvärva hus E på Mårtensbergs 
förskola för 1 200 tkr. 
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2. Ombyggnation av hus E för 1 330 tkr godkänns. 

3. Investeringen finansieras genom att ianspråkta 2 530 tkr ur 
kommunstyrelsens investeringsreserv. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tornberget ges i uppdrag att förvärva hus E på Mårtensbergs 
förskola för 1 200 tkr. 

2. Ombyggnation av hus E för 1 330 tkr godkänns. 

3. Investeringen finansieras genom att ianspråkta 2 530 tkr ur 
kommunstyrelsens investeringsreserv. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen, Tornberget 

För kännedom: Grund- och förskolenämnden 
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Dnr KS 2015/16 

§ 112 Markavtal med Vattenfall 

Sammanfattning 

Vattenfall har nätkoncession för elnätet i Haninge kommun. Tidigare 
gällande markupplåtelseavtal, som reglerat Vattenfalls rätt att ha 
anläggningar i kommunens mark, sades upp av kommunen och 
upphörde att gälla 2013-03-31. Kommunstyrelseförvaltningen har 
tillsammans med Botkyrka, Huddinge och Tyresö kommuner 
gemensamt förhandlat med Vattenfall om ett nytt samarbetsavtal. 

Det nya samarbetsavtalet reglerar bland annat att enskilda 
rättighetsupplåtelser ska skrivas för varje nytillkommande 
elanläggning i kommunal mark, samt att läget för nytillkommande 
anläggningar måste godkännas av kommunen. Samarbetsavtalet 
reglerar även den ersättning som Vattenfall ska erlägga för att få nyttja 
kommunens mark för ledningar, kabelskåp och nätstationer. Avtalet 
reglerar även att löpande samordning ska ske mellan parterna samt att 
parterna i möjligaste mån ska undvika flytt av elanläggningar. 
Kommunen bekostar all flytt av elanläggningar som är upp till 20 år 
gamla. För elanläggningar som är mer än 20 år ska Vattenfall och 
kommunen dela flyttkostnaden lika. För flytt av elanläggningar äldre 
än 40 år ska Vattenfall bekosta hela flytten. 

 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har vid nyanläggning av el-ledningar 
sedan det äldre avtalet sades upp 2013 skrivit tillfälliga avtal utan att 
reglera ersättningen. Det är angeläget att samarbetsavtalet blir klart så 
att kommunen snarast kan avlösa de tillfälliga avtalen och reglera 
ersättningen. 

Underlag för beslut 

- Samarbetsavtal, undertecknat av Vattenfall Eldistribution AB 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 
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1. Samarbetsavtal, undertecknat av Vattenfall Eldistribution AB, 
godkänns. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samarbetsavtal, undertecknat av Vattenfall Eldistribution AB, 
godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: MEX 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/106 

§ 113 Planbesked och planuppdrag för Ribby 2:295 
och 2:296 

Sammanfattning 

HSB Brf Ribbyberg, ägare av fastigheterna Ribby 2:295 och 2:296 har 
ansökt om planbesked för att möjliggöra tvättstuga och 
förrådsbyggnader på mark som i gällande detaljplan är s.k. prickmark. 

Förvaltningens synpunkter 

Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att utöka byggrätten över 
delar av prickmarken och föreslår att detta utreds i ett 
detaljplanearbete samt bedömer att en detaljplan kan vara klar 2017. 
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker positivt planbesked och 
planuppdrag. 

Underlag för beslut 

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-03-03. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. HSB Brf Ribbyberg ges i besked att kommunen är beredd att 
arbeta fram en detaljplan för Ribby 2:295 och 2:296 och att en 
detaljplan bedöms vara klar 2017. 

2. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 
detaljplan för Ribby 2:295 och 2:296 som medger utökad byggrätt. 

Anmälan om jäv 

Meeri Wasberg (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och 
beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. HSB Brf Ribbyberg ges i besked att kommunen är beredd att 
arbeta fram en detaljplan för Ribby 2:295 och 2:296 och att en 
detaljplan bedöms vara klar 2017. 

2. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 
detaljplan för Ribby 2:295 och 2:296 som medger utökad byggrätt. 
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__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/108 

§ 114 Planuppdrag för Söderbymalm 3:9, 3:493, 
3:388, samt del av 3:466 m.fl. – Nynäsvägen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslöt 2014-04-08 ge Haninge Bostäder positivt 
planbesked till detaljplan som medger utökad byggrätt inom 
Söderbymalm 3:9 m.fl. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anhåller nu om planuppdrag för att 
utreda möjligheten till ny bebyggelse utmed Nynäsvägen med 
bostäder och centrumfunktioner i bottenvåningarna. Planen ska också 
säkra gångvägar och cykelbanor längs Nynäsvägens västra sida. I 
planen ska hänsyn tas till en möjlig framtida förlängning av 
Stationsvägen upp mot Nynäsvägen. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker planuppdrag. 

Underlag för beslut 

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-03-27 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram detaljplan för 
Söderbymalm 3:9, 3:493, 3:388 samt delar av 3:466 som längs 
Nynäsvägen medger bostäder med centrumfunktioner i 
bottenvåningarna. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Ordförande Meeri Wasberg (S) önskar föra till protokollet att 
utvecklingen av den regionala stadskärnan naturligtvis är ett viktigt 
underlag för det fortsatta arbetet i ärendet. 

Särskilda yttranden 

Martina Mossberg (M), hemställer, med instämmande av Marie 
Litholm (KD) och Tobias Hammarberg (FP) om att få lämna ett 
särskilt yttrande vilket kommunstyrelsen medger. 
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram detaljplan för 
Söderbymalm 3:9, 3:493, 3:388 samt delar av 3:466 som längs 
Nynäsvägen medger bostäder med centrumfunktioner i 
bottenvåningarna. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: Haninge Bostäder 
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Dnr KS 2015/107 

§ 115 Planbesked för Ålsta 1:18, 2:21-22 

Sammanfattning 

Ägarna av Ålsta 1:18 och 2:21-22, Ålsta sportstugeförening, har 
ansökt om planbesked i syfte att möjliggöra 35-40 bostäder i 
friliggande enbostadshus och eventuellt radhus. Fastigheterna ligger 
inom omvandlingsområdet Hållsättra-Väländan som enligt VA-planen 
avses förses med kommunalt vatten och avlopp. Innan utbyggnad av 
VA ska detaljplaneläggning ske. 

Förvaltningens synpunkter 

Stadsbyggnadsförvaltningen är positiv till att aktuella fastigheter 
planläggs för bostadsbebyggelse men att lämpligt antal bostäder får 
utredas i ett planarbete. En detaljplan bedöms kunna vara klar 2020. 

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i 
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och tillstyrker positivt 
planbesked. 

Underlag för beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-02-23. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Sökanden, Ålsta sportstugeförening, ges i besked att kommunen är 
villig att arbeta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse och att 
en plan bedöms vara klar 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Sökanden, Ålsta sportstugeförening, ges i besked att kommunen är 
villig att arbeta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse och att 
en plan bedöms vara klar 2020. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom:  
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Dnr KS 2015/17 

§ 116 Planuppdrag Vadet 3:240 

Sammanfattning 

PLAN 2014.9 

Kommunstyrelsen gav 2014-06-11 positivt planbesked till 
planläggning av fastigheten Vadet 3:240 som möjliggör kontor, handel 
och lager. Gällande detaljplan anger transformatorstation. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anhåller nu om detaljplaneuppdrag 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker planuppdrag. 

Underlag för beslut 

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-01-27. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 
detaljplan för Vadet 3:240 som medger kontor, handel och lager. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet utgår. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/36 

§ 117 Remiss: Tyresös nya översiktsplan  

Sammanfattning 

Haninge kommun har fått rubricerad handling för lämnande av 
synpunkter. Förvaltningen har begärt och fått förlängd svarstid för att 
kunna hantera ärendet i kommunstyrelsen 2015-04-27. Kommunen 
skall lämna sitt yttrande senast under vecka 19. 

Samrådsförslaget 
I samrådsförslaget presenteras tre framtidsbilder. 

I framtidsbilden Sammanhållet är Tyresö år 2035 ett komplett 
samhälle. Många både bor och arbetar i kommunen och det är lätt att 
göra bostadskarriär för ungdomar och nyinflyttade. Det finns 
arbetstillfällen, skolor att välja på och ett rikt utbud av 
fritidsaktiviteter och kultur i alla kommundelar. Tyresöborna lever 
med lokalt fokus och hittar vardagsservicen i närcentrumen, i en 
mångfald av bostadsområden med olika karaktärer. Hela kommunen 
har förtätats på ett planerat sätt, exempelvis så att det finns 
förutsättningar för en livsmedelsbutik och restaurang året om vid 
Trinntorp. Centrumen, Tyresö centrum, Trollbäcken centrum, 
Krusboda och Strandtorget, är viktiga och det är lätt att ta sig mellan 
kommundelarna. 

I framtidsbilden Stad och land är Tyresö år 2035 en tydlig del av 
Stockholmsregionen. Det är lätt för Tyresöborna att ta del av 
regionens utbud. Tunnelbana och cykelvägar binder samman 
kommunen med huvudstaden och omgivande orter, främst Nacka 
och den regionala stadskärnan i Haninge. Kommunerna i regionen 
samarbetar med varandra, med olika aktörer och med medborgarna. 
Det leder till en helhetssyn som utgår från hela regionens 
förutsättningar och möjligheter. Hela regionen fortsätter att växa och 
förtätas på ett strukturerat sätt så att belastningen på natur- och 
kulturmiljöer och befintlig bebyggelse minimeras. Grönområden 
utvecklas och används både för rekreation och ekosystemtjänster. 

I framtidsbilden Jämförelse är Tyresö år 2035 en kommun som på 
många sätt liknar dagens. Kommunen har utvecklats i samma riktning 
och efter samma struktur som de senaste åren, det vill säga i linje med 
översiktsplanen från 2008 och fördjupningen för Östra Tyresö från 
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2003. Tidigare planer är genomförda eller under planläggning. Det 
innebär att kommunens utveckling sedan 2015 till stor del skett på 
initiativ från markägare och byggare. Det kan kallas en reaktiv 
samhällsbyggnad – kommunen har inväntat marknaden och litat till 
marknadens initiativ till förnyelse. Resultatet är många, små, 
kvalitativa projekt i spridda lägen, både nära service men även längre 
bort. Dessa tre framtidsbilder berör Haninge kommun på lite olika 
sätt vilket kommenteras nedan. 

Förvaltningens synpunkter 

I planförslaget beskrivs det framtida behovet av hållbara resor och 
transporter och intressanta förslag till kollektivtrafiklösningar mellan 
Tyresö och Haninge kommun. I framtidsbild ”Stad och land” föreslås 
att på sikt dra tunnelbana från Skarpnäck via Älta till Tyresö och 
vidare till Brandbergen och den regionala stadskärnan i Haninge. 
Förvaltningen anser det vara ett intressant förslag då även Haninge 
kommun studerat möjligheten rörande spårbunden kollektivtrafik för 
att stärka sambanden mellan Tyresö och Haninge. Fast då som en 
förlängning av snabbspårväg syd från Flemingsberg via regionala 
stadskärnan i Haninge och Brandbergen vidare till Tyresö. 

I framtidsbilderna ”Sammanhållet” och ”Stad och land” pekas 
nuvarande verksamhetsområde vid kommungränsen vid Gudö ut som 
område för tät bebyggelse. Förvaltningen ställer sig positiv till att 
omvandla verksamhetsområdet och ser gärna ett förtydligande av om 
förslaget syftar till att flytta befintligt verksamhetsområde samt vilken 
typ av bostadsbebyggelse som planeras i området. 

I framtidsbild ”Stad och land” föreslås en broförbindelse mellan 
Haninge och Tyresö över Gudö å. Förvaltningen tycker det vore 
positivt med en sådan förbindelse som skulle minska barriären samt 
förbättra tillgängligheten för kommuninvånarna i båda kommunerna. 

Tyresö är liksom Haninge en del av en storstadsregion som växer och 
behöver ta ansvar för bostadsförsörjningen. Förtätning ställer höga 
krav på åtgärder för att omhänderta ökade flöden av dagvatten för att 
inte försämra vattenkvaliteten i exempelvis Tyresån. I framtidsbild 
”Jämförelse” beskrivs att goda förutsättningar skapas för att utveckla 
kommunens vattenmiljöer. Det är betydelsefullt att lyfta fram behovet 
av åtgärder och mellankommunal samverkan för förbättrad 
vattenkvalitet även för de andra framtidsbilderna. 
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Förvaltningen för gärna en fortsatt dialog om utveckling av 
kollektivtrafikförsörjningen kommunerna emellan samt 
verksamhetsområdet och broförbindelsen vid Gudö å. 

Slutligen anser förvaltningen att det är en positiv ansats som Tyresö 
har gjort med att pröva ett nytt slimmat format på samrådsförslaget 
till ny översiktsplan. Formatet och layouten lockar till läsning och för 
den oinvigde finns även texter som beskriver både planprocess, 
omvärld och Tyresös historiska framväxt. Därigenom sätts både 
planen, framtidsbilderna och Tyresö in i ett begripligt sammanhang. 
Förvaltningen anser dock att den slutliga översiktsplanen bör ha ett 
något mer konventionellt format och innehåll, inte minst ett utökat 
antal kartor för att kunna användas av planerare och exploatörer. 

Underlag för beslut 

Förslag till ny översiktsplan för Tyresö kommun 

http://www.tyreso.se/2035 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelseförvaltningens ovanstående synpunkter utgör 
Haninge kommuns yttrande i ärendet. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningens ovanstående synpunkter utgör 
Haninge kommuns yttrande i ärendet. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Tyresö kommun 

För kännedom: Erik Anderson, Mirja Thårlin, Berit Pettersson, Peter 
Jemtbring 
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Dnr KS 2015/40 

§ 118 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2015/2016 

Sammanfattning 

Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting har påbörjat 
arbetet med trafikförändringar inför december 2015. 
Trafikförvaltningen vill ha synpunkter på föreslagna 
trafikförändringar och hur de bör prioriteras. Med hänsyn till 
landstingets ekonomiska ramar kommer inte alla förslagen att kunna 
genomföras. Synpunkterna önskas vara Trafikförvaltningen tillhanda 
senast den 5 maj 2015. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bifogad skrivelse dels 
förslag till trafikförändringar och dels frågor om utvecklingen av 
bostads- och arbetsplatsområden i kommunen, som på medellång sikt 
påverkar behovet av kollektivtrafik inom samt till och från 
kommunen. 

 

Underlag för beslut 

- Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016, 2015-02-
13: http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-
organ/Trafiknamnden/2015/2015-03-12/p19-Info-Kommunremiss-
trafikforandringar-2015-2016%20.pdf 

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-03-26, ”Remissvar: 
Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016” 

 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse godkänns och utgör 
Haninge kommuns remissvar. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Särskilda yttranden 

Marie Litholm (KD), hemställer, med instämmande av Martina 
Mossberg (M) och Tobias Hammarberg (FP) om att få lämna ett 
särskilt yttrande vilket kommunstyrelsen medger. 

Propositionsordning 

Meeri Wasberg (S) yrkar att kommunalrådsberedningens förslag 
kompletteras med förslagen i det särskilda yttrandet från Marie 
Litholm (KD), Martina Mossberg (M) och Tobias Hammarberg (FP). 

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut, 
kommunalrådsberedningens förslag med kompletteringar, och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse godkänns med 
nedanstående tillägg och utgör Haninge kommuns remissvar. 

- En försämrad turtäthet på direktbussarna mellan Haninge och 
Stockholm sänder helt fel signaler till Haninges invånare. Det är 
av ytterst stor vikt att det finns goda kommunikationer mellan 
Haninge och Stockholm. En grundförutsättning för Haninge 
kommuns fortsatta konkurrenskraft är att det på lång sikt finns 
direktbussar till Stockholm med frekvent turtäthet. 

- I stadsdelen Vega kommer det att flytta in cirka 8000 personer under 
åren 2014-2016. Konsekvensen av detta blir att antalet resenärer 
på busslinje 810 kommer att öka fram till att Vega 
pendeltågstation är klar. Kommunens uppfattning är att 
turtätheten för busslinje 810 ska utökas. Vi vill också lyfta fram 
värdet av att busslinje 810 även ska vara i trafik under helgdagar 
fram tills att Vega station är klar. 

- Kommunen vill också i enlighet med medborgarförslag som 
behandlades av kommunstyrelsen 2015-03-30 lyfta frågan om att 
utöka kollektivtrafiken mellan Handen och Dalarö. Det är positivt 
att förvaltningen nu börjar kommunicera med SL om de 
förseningar som råder på busstrafiken mellan Handen och Dalarö. 

- Det är av stor vikt att vi fortsätter vara angelägna om närtrafiken 
och att den ska nå fler områden än idag. Centralpunkterna för 
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närtrafiken ska vara Handens sjukhus, Haninge centrum, 
vårdcentraler och andra platser som människor besöker. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: KSF 

För kännedom: Landstingets trafikförvaltning, Berit Pettersson, Kent 
Lindgren och Mirja Thårlin 
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Dnr KS 2015/32 

§ 119 Remiss: Samråd om förslag till 
åtgärdsprogram för havsmiljön 

Sammanfattning 

Havs- och vattenmyndigheten tar under 2014 och 2015 fram ett 
åtgärdsprogram för havsmiljön. Samråd om föreslaget åtgärdsprogram 
pågår mellan 1 februari och 30 april. 

Åtgärdsprogrammet ska beslutas senast 31 december 2015 och 
rapporteras därefter till EU-kommissionen. Med start 2016 ska 
arbetet med att genomföra åtgärderna påbörjas och effekter följas 
upp. 

Sammanfattning av åtgärdsprogrammet 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till 
Åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH) för Nordsjön och Östersjön 
enligt havsmiljöförordningen, som är det svenska genomförandet av 
EU:s havsmiljödirektiv. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska ange 
vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet 
ska kunna följas så att god havsmiljö på sikt kan uppnås. 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår 33 åtgärder inom områdena 
främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, 
övergödning, bestående förändringar av hydrografiska villkor, farliga 
ämnen, marint avfall, biologisk mångfald, marina skyddade områden 
samt restaurering. 

Tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske samt tillförsel 
av farliga ämnen är de belastningar som på en övergripande nivå 
bedömts påverka miljötillståndet i svenska havsområden mest. 
Potentialen för att minska belastningen är störst för främmande arter 
och biologisk mångfald. Det finns även stor potential att minska 
belastningen för fisk och skaldjur som fiskas innanför trålgränsen. 
Inom ett flertal områden råder kunskapsbrist, vilket gör det svårt att 
bedöma omfattning och typ av åtgärder som behövs för att nå god 
miljöstatus samt även att bedöma åtgärdernas kostnader och effekter. 
Kunskapsförstärkning behövs om vilka de marina naturvärdena är 
och var de finns, om marina livsmiljöers utbredning och deras 
tillstånd. 
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Genomförande av ÅPH kommer inte att nå hela vägen till god status 
2020. Detta beror bl.a. på den långa återställningstid som haven har 
och även på internationell påverkan t.ex. genom tillförsel av farliga 
ämnen genom luftdeposition. För att komma åt sådan belastning 
krävs ett kraftfullt internationellt samarbete. 

Den samhällsekonomiska nyttan som kan uppnås om det föreslagna 
åtgärdsprogrammet genomförs bedöms vida överstiga kostnaderna.  
 
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är nära kopplat till 
vattenförvaltningens Åtgärdsprogram (se remissvar KS 2015/25) då 
huvuddelen av de landbaserade åtgärderna gällande övergödning och 
farliga ämnen återfinns där. De båda åtgärdsprogrammen 
kompletterar därmed varandra och samarbetet med 
vattenmyndigheterna, som är ansvariga för framtagandet av 
åtgärdprogram för vattenförvaltningen, fortsätter under 
samrådsprocessen. Den kommande svenska havsplaneringen kommer 
att stödja åtgärderna i programmet. 

Arbetet innebär även samarbete med våra grannländer kring åtgärder i 
den gemensamma havsmiljön, bland annat genom bilaterala 
samarbeten, inom de regionala havskonventionerna Ospar och 
Helcom samt på EU-nivå. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Havs- och 
vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, samt 
den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts. 

Haninge kommun arbetar aktivt med flera av de föreslagna 
åtgärderna, som restaurering av marina habitat och lekområden, 
minskning av näringsbelastning från enskilda avlopp, stödutsättning 
av missgynnade fiskarter samt inventeringar av status på lokala 
fiskbestånd. Kommunstyrelseförvaltningen delar Havs- och 
vattenmyndighetens uppfattning att ytterligare resurser måste tillföras 
för att programmets mål ska kunna nås. Förvaltningen anser att det är 
statens uppgift att finansiera resurserna. 

Underlag för beslut 

- Missiv Åtgärdsprogrammet för Havsmiljö 

- Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön 
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- Remiss åtgärdsprogram havsmiljön februari 2015 +opt. Hämtas via 
Havs-och vattenmyndighetens hemsida: 
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-
uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2014-11-07-remiss-
atgardsprogram-for-havsmiljon.html 

- MKB åtgärdsprogram samråd: Hämtas via Havs-och 
vattenmyndighetens hemsida: 
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-
uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2014-11-07-remiss-
atgardsprogram-for-havsmiljon.html 

 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande 
som sitt eget. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande 
som sitt eget. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: KSF 

För kännedom: Havs- och vattenmyndigheten, Björn Oliviusson 
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Dnr KS 2015/25 

§ 120 Samråd kring förslag till förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
för Sveriges fem vattendistrikt 

Sammanfattning 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen 
i Västmanlands län, har upprättat förslag till förvaltningsplan, förslag 
till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 i 
enlighet med kraven från EUs ramdirektiv för vatten. Samrådet pågår 
mellan den 1 november 2014 och den 30 april 2015. 

Under samrådsperioden genomförs även andra samråd som berör 
Vattenmyndighetens arbete. Havs- och vattenmyndigheten samråder 
om åtgärdsprogram inom havsmiljöförvaltning och 
inriktningsdokument för havsplanering. De länsstyrelser som har 
ansvar för att ta fram riskhanteringsplaner enligt 
översvämningsdirektivet samråder om dessa under första halvåret 
2015. 

Remissen består av tre delar: 

Förslag till förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 

Förvaltningsplanen ska enligt vattenförvaltningsförordningen 
innehålla en sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och 
förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Planen 
beskriver också riktningen för kommande arbete i vattendistriktet. 

Förslag till miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 

Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras på statusklassificeringen 
samt en bedömning av möjligheterna att uppnå god status inom utsatt 
tid. Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet en vattenförekomst 
ska ha vid en viss tidpunkt och utgör därmed utgångspunkten för de 
föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet. 

 

Förslag till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 
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Åtgärdsprogrammet föreslår de åtgärder som behöver genomföras för 
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. En viktig målsättning är 
att det ska vara tydligt vem som behöver göra vad och för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas på ett kostnadseffektivt sätt. 
Förslagen på styrmedel i åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter 
och kommuner. 

Ärendets beredning 

Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden som behandlat 
remissen. Kommunstyrelseförvaltningen har deltagit i arbetet med det 
samlade yttrandet från Tyresåns vattenvårdsförbund. 
Kommunstyrelseförvaltningen har i det följande utgått ifrån dessa 
svar. 

Förvaltningens synpunkter 

Bakgrund till kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 

Samtliga 15 grundvattenförekomster utom Dalarö (Schweizerdalen) 
uppnår god kvantitativ status. Den kemiska statusen är tillfredstäl-
lande i samtliga utom Sandemar (växtskyddsmedel) och Dalarö 
(klorider). Fem grundvattenförekomster riskerar att inte uppnå god 
kemisk status 2021 på grund av förorenad mark och saltade vägar. 
För att nå miljökvalitetsnormerna 2021 föreslås bland annat att 
vattenskyddsområden för grundvattenförekomsterna i Handen, 
Vendelsö och Vendelsömalm behöver inrättas senast 2018. Likaså 
behöver vattenskyddsområden som är upprättade innan miljöbalken 
trädde i kraft revideras. 

Samtliga 18 ytvattenförekomster uppnår ej god kemisk status år 2014, 
främst på grund av kvicksilver. Bortser man från parametern 
kvicksilver uppnår inte ytvattenförekomsterna Vitsån (på grund av 
ammoniak), Mysingen (på grund av Antracen och Flouranten) och 
Drevviken (pga. PBDE, TBT och ammoniak) god kemisk status. 
Endast två av vattenförekomsterna uppnår i dagsläget god ekologisk 
status. Den främsta orsaken till att de andra inte når god status är för 
hög tillförsel av fosfor och kväve från enskilda avlopp, 
avloppsreningsverk, dagvatten, jordbruksmark, skog och 
omkringliggande havsbassänger. En annan orsak är konnektiviteten, 
dvs vandringshinder. Drevviken, Vitsån och Husbyån föreslås 
miljökvalitetsnorm god ekologisk status 2021. Övriga kustvatten har 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 

 Kommunstyrelsen Protokoll  49 (60) 

  Sammanträdesdatum   

  2015-04-27   

     

     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

målåret 2027. Husbyån har idag otillfredsställande ekologisk status, 
övrig två måttlig. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i att vattenförvaltningen är 
ett viktigt arbete för att förbättra vattenkvaliteten i våra hav, sjöar och 
vattendrag samt skydd av grundvattenförekomster. 
Kommunstyrelseförvaltningen önskar lämna följande synpunkter: 

1.Att tidplanen för god ekologisk status år 2021 för Drevviken 
(SE656793-163709), Vitsån (SE655625-163078) och Husbyån 
(SE655850-163256) bör ändras till år 2027 som övriga kustvatten i 
Haninge kommun fått. Det är inte tekniskt möjligt att uppnå god 
ekologisk status redan år 2021. 

2.Att Dalarö (SE656069-164909) bör ändras från otill-fredsställande 
kvantitativ och kemisk status till god med tanke på att Dalarö 
vattenverk byggts om och kloridhalterna sjunkit långt under 
gränsvärdet 100 mg/l. 

3.Kommunstyrelseförvaltningen ifrågasätter förslaget att 
vattenskyddsområden bör inrättas senast 2018 för grundvattenföre-
komsterna Handen, Vendelsö och Vendelsömalm. I Haninge finns 
det kommunala vattentäkter med gamla vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter som behöver prioriteras under kommande förvalt-
ningsperiod. 

4.Figur 5 och 6 i Åtgärdsprogrammet för Stockholms södra mellersta 
skärgård samt Östra Södertörn och Hårsfjärden be-höver uppdateras 
med Pålamalm (SE655900-162097). 

5.Kommunstyrelseförvaltningen ifrågasätter den kvantitativa 
statusbedömningen av Pålamalm och anser att den bör ändras till 
otillfredsställande så att statusen överensstämmer med verkligheten. 

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig också bakom de synpunkter 
som tas upp i Tyresåns Vattenvårdsförbunds remissvar avseende de 
delar av Haninge kommun som ingår i Tyresåns avrinningsområde. 

Underlag för beslut 

- Remissmissiv från Länsstyrelsen 

- Förslag på förvaltningsplan, samrådshandling: 
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/norra-
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ostersjon/samradsdokument/Pages/forslag-pa-forvaltningsplan-for-
norra-ostersjons-vattendistrikt-2015-2021.aspx 

- Förslag på åtgärdsprogram: 
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/norra-
ostersjon/samradsdokument/Pages/forslag-pa-atgardsprogram-for-
norra-ostersjons-vattendistrikt-2015-2021.aspx 

- Förslag till miljökonsekvensbeskrivning: 
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/norra-
ostersjon/samradsdokument/Pages/miljokonsekvensbeskrivning-av-
forslag-till-atgardsprogram-for-norra-ostersjons-vattendistrikt-2015-
2021.aspx 

- Förslag till vattenkvalitetsnormer för vattenförekomster i Norra - 
Östersjöns vattendistrikt: 
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/n
orra-
ostersjon/publikationer/F%c3%b6rslag%20MKN%20Norra%20%c
3%96stersj%c3%b6n%20bilaga%201-3.pdf 

- Åtgärdsprogram för Stockholms skärgårds yttre kustvattens 
åtgärdsområde, samrådsmaterial: 
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/n
orra-ostersjon/samrad-2012-
2015/Samradsdokument/SE3_136_Stockholms%20_yttre.pdf 

- Åtgärdsprogram för Stockholms södra mellersta skärgård samt 
Östra Södertörn och Hårsfjärden, samrådsmaterial: 
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/n
orra-ostersjon/samrad-2012-
2015/Samradsdokument/SE3_198_Stockholms_sodra.pdf 

- Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden, samrådsmaterial: 
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/n
orra-ostersjon/samrad-2012-
2015/Samradsdokument/SE3_199_Tyresan.pdf 

- Stadsbyggnadsnämndens remissvar, SBN § 20, 2015-02-11 

- Remissvar från Tyresåns vattenvårdsförbund 
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens förslag 
som sitt eget. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens förslag 
som sitt eget. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: KSF 

För kännedom: Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns 
vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västmanland, (se anvisning i missiv), 
SBN, Björn Oliviusson 
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Dnr KS 2015/113 

§ 121 Eget förslag från Moderaterna och 
Kristdemokraterna: Lakeside 

 
Kommunalrådsberedningen 

Kommunfullmäktige fattade 2014-12-08 beslut om budgetjusteringar 
2015 som bland annat medförde förändringar i kultur- och 
fritidsnämndens budget. Nämnden tillfördes ytterligare 2,2 mnkr för 
beräknade ökade kostnader för avställda idrottshallar under 2015, 
under förutsättning att inte andra medel inom nämndens budgetram 
kan tas i anspråk. Nämnden skall lämna en redogörelse till 
kommunstyrelsen över motiven för att ta i anspråk beloppet och 
kommunstyrelsen medgivande krävs för att använda pengarna. 
Nämndens nya driftsbudgetram uppgick därmed till 181,4 mnkr. 
Tidigare tilldelad driftbudgetram uppgick till 179,2 mnkr. Nämndens 
tilldelade ram ska täcka pris- löne- och volymförändringar. Ökade IT- 
och infrastrukturkostnader ska hanteras inom befintlig budgetram. 
900 tkr av angiven ram ska avsättas för succesivt införande av nolltaxa 
för hyra av kommunens planer och hallar för barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2014-12-09 framgår av 
föredragningslistan att det var nämndens avsikt att besluta om 
nämndens Strategi och budget 2015-2016. Av kultur- och 
fritidsförvaltningens framskrivna budgetförslag framgick bland annat 
att förvaltningen behöver göra lokaleffektiviseringar för att 
verksamheten ska anpassas efter den givna budgetramen. Den tidigare 
budgetramen som sådan om 179,2 mnkr hade på sedvanligt sätt 
beslutats av kommunfullmäktige 2014-06-09. Förslaget innebar 
förändringar för Brandbergens fritidsgård, Lakeside och Hanvedens 
ishall. 

Under kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2014-12-09 ställdes 
yrkanden om vissa ändringar till dokumentet, med hänvisning till av 
fullmäktige fattade beslut dagen innan (de ytterligare 2,2 mnkr). 
Nämnden antog förändringarna. Tyvärr kom beslutet att formuleras 
felaktigt av den dåvarande ordföranden vilket vid en närmare analys 
visade att endast ändringarna till strategi- och budgetdokumentet 
beslutades godkännas, inte själva grunddokumentet. 
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För att fastställa Strategi och budget 2015-2016 för kultur- och 
fritidsnämnden på ett korrekt sätt, lyfts dokumentet på nytt för beslut 
2015-03-25. Budgetjusteringen som antogs av kommunfullmäktige 
2014-12-08 har lagts till som fotnot i dokumentet. I enlighet med det 
yrkande som framfördes, och som kultur- och fritidsnämnden 
beslutade i enlighet med på sammanträdet 2014-12-09, har den av 
förvaltningen föreslagna lokaleffektiviseringen avseende Hanvedens 
ishall strukits. I övrigt har inga revideringar gjorts. 

Förvaltningens kostnads- och volymökningar är högre än 
ramökningen, varför beslutad budget fortfarande innebär att det finns 
behov av åtgärder för att anpassa verksamheten efter given budetram. 
Åtgärderna består bland annat av lokaleffektiviseringar som innebär 
förändringar för Brandbergens fritidsgård och Lakeside. Dessa är 
sedan tidigare beskrivna i Strategi och budget 2015-2016 i avsnittet 
4.1 Driftbudget kultur- och fritidsnämnden. 

I och med att Strategi och budget 2015-2016 lyfts på nytt för beslut, 
fanns möjlighet att i tjänsteskrivelsen tydliggöra vad ovan nämnda 
lokaleffektiviseringar innebär. För Brandbergens fritidsgård handlar 
det om en minskning av lokalyta i befintliga lokaler. För Lakeside 
handlar det om en flytt från lokalerna i Rudan. Avsikten med 
flytten är att sänka lokalkostnaderna för att ha mer pengar över 
till verksamheten. 

 

Sedan budgeten behandlades av nämnden i december noteras också 
att förvaltningen har undersökt möjligheterna att hitta en lämplig 
lokal för verksamheten på Lakeside i område central utan att lyckas. 
De lokaler som i stället fanns att tillgå var i Jordbro kultur- och 
föreningshus. Förvaltningen kunde också tidigt se fördelar med att 
flytta Lakeside till Jordbro då det finns många möjligheter att utveckla 
olika samarbeten med de kommunala verksamheter och föreningar 
som finns i huset. Det är viktigt att de unga är med och påverkar 
utformningen av verksamheten och visst hade det varit önskvärt med 
en ännu bättre process som borde ha kunnat ta sin början redan 
under hösten 2014. Lakesides ambassadörer och unga ledare kommer 
att vara en viktig part i den process som nu tar vid när det gäller att 
planera verksamhet 2015. 
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Det som pågår är en fråga om en geografisk omlokalisering av 
Lakeside från Rudan till Jordbro kultur- och föreningshus. Det ligger 
inom kultur- och fritidsnämndens kompetens att hantera följderna av 
den budgetram som kommunfullmäktige beslutar om. Därför är det 
inte aktuellt för kultur- och fritidsnämnden att till 
kommunfullmäktige presentera något beslutsunderlag i fråga om att 
flytta Lakeside. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Förslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna avslås. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Marie Litholm (KD) yrkar, med instämmande av Martina Mossberg 
(M), bifall till eget förslag och att ärendet ska avgöras av 
kommunfullmäktige. 

Tobias Hammarberg (FP) yrkar att ärendet ska avgöras av 
kommunfullmäktige. 

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens förslag. 

Martina Mossberg (M) uppmärksammar att förslaget från 
Moderaterna och Kristdemokraterna inte skickats ut tillsammans med 
handlingarna. Med anledning av det yrkar Meeri Wasberg (S) att 
ärendet bordläggs. 

Sven Gustafsson (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till förslaget från Moderaterna 
och Kristdemokraterna och att ärendet ska avgöras av 
kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska bordläggas 
eller behandlas idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska behandlas idag. 

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut, 
kommunalrådsberedningens förslag och förslaget från Moderaterna 
och Kristdemokraterna. Ordföranden ställer de båda förslagen mot 
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varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna avslås. 

Reservationer 

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

 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: KOFN 
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Dnr KS 2015/5 

§ 122 Valärende 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har, efter avsägelse från Pia Lublin (FP), att välja 
ny ledamot till beredningsgruppen för brottsförebyggande rådet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen väljer följande ledamot till beredningsgruppen 
för BRÅ 

Peter Lilius (FP) 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer följande ledamot till beredningsgruppen 
för BRÅ 

Peter Lilius (FP) 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 
För verkställighet: Kansliet KSF; förtroendemannaregistret,  
kommunikations-och marknadsenheten 
För kännedom: Peter Lilius, Pia Lublin, beredningsgruppen för 
brottsförebyggande rådet 
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Dnr KS 2015/5 

§ 123 Val av politikerombud till Sveriges 
Ekokommuner 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har att utse ett politikerombud till föreningen 
Sveriges Ekokommuner. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Annica Hjerling (MP) utses som politikerombud till föreningen 
Sveriges ekokommuner. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Annica Hjerling (MP) utses som politikerombud till föreningen 
Sveriges ekokommuner. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Sveriges ekokommuner 
(kenneth.gyllensting@karlskrona.se), Frida Nordström KSF, Annica 
Hjerling 
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Dnr KS 2015/5 

§ 124 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda 

Sammanfattning 

Årsmötesombud, Folkets Husföreningen 

__________(V) 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen förrättar nedanstående val: 

Årsmötesombud, Folkets Husföreningen 

Ann-Christine Eneroth (V) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen förrättar nedanstående val: 

Årsmötesombud, Folkets Husföreningen 

Ann-Christine Eneroth (V) 

__________ 
 
 
 

 
 
 

 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kansliet KSF; förtroendemannaregistret, 

För kännedom: Ann-Christine Eneroth, Folkets Husföreningen,  
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§ 125 Meddelanden 

Sammanfattning 

Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren. 

Cirkulär 15:12 från SKL: Sotningsindex 2015 

Beslut från Länsstyrelsen 2015-03-30: Byggnadsförbud utmed 
allmänna vägar 

Beslut från Länsstyrelsen 2015-03-31: Förordnande som 
vigselförrättare 

Skrivelse från KSL 2015-04-01: Ytterligare beslut krävs angående 
skatteväxling LSS 

Skrivelse från SKL: Erbjudande om analys av kommunens ekonomi 

Beslut från Södertörns upphandlingsnämnd § 6, 2015-02-16: 
Sammanträdesplan 2015 för Södertörns upphandlingsnämnd. 

Beslut från äldrenämnden § 36 2015-03-26: Internkontrollplan 2015 
för äldrenämnden. 

Kallelse till årsstämma i AB Vårljus 

Sammanträdesprotokoll från Södertörns brandförsvarsförbund, 2015-
03-27 

 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Meddelandena läggs till handlingarna 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna 

__________ 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 

 Kommunstyrelsen Protokoll  60 (60) 

  Sammanträdesdatum   

  2015-04-27   

     

     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/3 

§ 126 Delegationsbeslut (Bilaga efter recit) 

Sammanfattning 

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

Kommunstyrelsens ordförande redovisar delegationsbeslut enligt 
bilaga. 

Mark-och exploateringschefen redovisar delegationsbeslut enligt 
bilaga. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

__________ 

 


