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Tjänstgörande

Kenneth Forsberg (S), Ordförande
Ulla-Britt Öhman (C), 1:e vice ordförande, dock ej § 31, 40 och 46 (jäv)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M), 2:e vice ordförande, dock ej § 31, 32
och 35 (jäv)
Meeri Wasberg (S), dock ej § 31, 44 och 47 (jäv)
Göran Svensson (S), dock ej § 31 och 40 (jäv)
Maria Fägersten (S), dock ej § 31, 34 och 41 (jäv)
Annett Haaf (S), dock ej § 31 och 37 (jäv)
Barbro Nordgren (S), dock ej § 46 (jäv)
Mikko Svensson (S), dock ej § 35 (jäv)
Vüsal Quliyev (S), § 49-63
Madeleine Palmgren (S), dock ej § 36 (jäv)
Jorge Galvez Paz (S), dock ej § 33 (jäv)
Birgitta Malm Pettersson (S), dock ej § 34 (jäv)
Sven Gustafsson (M), dock ej § 31, 44 och 47 (jäv)
Sedat Dogru (M), dock ej § 31, 37, 45 och 46 (jäv)
Veronica Salem (M), dock ej § 38 (jäv)
Linus Björkman (M), dock ej § 31 och 39 (jäv)
Kjell Larsson (M), dock ej § 39 och 46 (jäv)
Pernilla Kjellin (M), dock ej § 40 (jäv)
Kristoffer Eriksson (M), dock ej § 37 och 47 (jäv)
Claus Trolle (M), dock ej § 38 (jäv)
Mats Mattsson (M), dock ej § 32, 35 och 46 (jäv)
Sverre Ekdahl (M), dock ej § 33 (jäv)
Christian Lindefjärd (SD), dock ej § 44 (jäv)
Eva Karlsson (-), dock ej § 38 (jäv)
Lage Öhlund (-), dock ej § 31, 32 och 37 (jäv)
Kent Svensson (SD), dock ej § 31, 33 och 34
Kjell Brolin (SD), dock ej § 37
Peter Ternström (SD), dock ej § 40
Petri Salonen (C), dock ej § 31, 39 och 44 (jäv)
Marina Seinegård (C), dock ej § 31 och 35 (jäv)
Tobias Hammarberg (L), dock ej § 31, 33, 44 och 47 (jäv)
Josefina Sjöblom (L), dock ej § 34 och 43 (jäv)
Patrik Lind (SD), dock ej § 39 och 46 (jäv)
Sevim Celepli (V), dock ej § 33, 37 och 43 (jäv)
William Friström (V), dock ej § 35
Martin Strömvall (KD), dock ej § 31, 38 och 44 (jäv)
Mary Vel (KD), dock ej § 32 och 34 (jäv)
Sahir Drammeh (-)
Mehmet Coksürer (-)
Ahmet Ugan (-) § 31-63
Per Åke Tall (S) – tjänstgörande ersättare för Åsa Westlund (S)
Alette-Marie Sund (S) – tjänstgörande ersättare för Ann-Christine
Erlandsson (S) dock ej § 35 och 38 (jäv)
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Marja Väisänen (S) – tjänstgörande ersättare för Christer Erlandsson (S)
dock ej § 33 och 46 (jäv)
Kerstin Hedin (S) – tjänstgörande ersättare för Anita Övelius (S)
Goran Baban (S) – tjänstgörande ersättare för Marina Andersson (S)
dock ej § 33
Gerd Sandin (S) – tjänstgörande ersättare för Vusal Quliyev (S), § 26-48,
dock ej § 40 (jäv)
Lennart Törnberg (M) – tjänstgörande ersättare för Alexandra Anstrell
(M)
Lars Lindholm (M) – tjänstgörande ersättare för Michael Fridebäck (M)
dock ej § 37 (jäv)
Aidin Saradjzadeh (M) – tjänstgörande ersättare för Sara Sixten (M)
dock ej § 32 (jäv)
Annmari Nyzell (SD) – tjänstgörande ersättare för Kennerth Valtersson
(SD)
Göran Boström (SD) – tjänstgörande ersättare för Yvonne Forsberg
(SD)
Mikaela Andersson (SD) – tjänstgörande ersättare för Andreas Hagman
(SD)
Sixten Magnusson (SD) – tjänstgörande ersättare för Magnus Malmberg
(-)
Anthon Gyllensten (C) – tjänstgörande ersättare för Elisabet Sandberg
(C) dock ej § 36 (jäv)
Stig Sandahl (L) – tjänstgörande ersättare för Nina Larsson (L) dock ej §
32 (jäv)
Göran Johansson (V) – tjänstgörande ersättare för Åsa Bååth (V)
Hans Andersson (KD) – tjänstgörande ersättare för Joachim Krylborn
(KD) dock ej § 39 (jäv)
Abdelouahid Sofri (MP) – tjänstgörande ersättare för Ahmet Ugan (-), §
26-30
Ersättare

Lennart Stålnacke (S)
Therese Nilsson (SD)
Peter Svanäng (C)

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelseförvaltningen, 2022-04-11
Paragrafer

§§ 26-63

Sekreterare
Fredrika Forslund
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Ordförande
Kenneth Forsberg (S)

Justerare
Ulla-Britt Öhman (C)

Justerare

_____________________________
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.
Anslaget sattes upp 2022-04-05 avseende § 58-60 samt 2022-04-12 avseende § 26-57 samt 6163
Anslaget tas ner 2022-04-27 avseende § 58-60 samt 2022-04-05 avseende § 26-57 samt 61-63
Originalprotokollet förvaras på kommunstyrelseförvaltningen
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§ 26 Tillkännagivande
Beslut

1. Sammanträdet är tillkännagett i laga ordning.
Förslag till beslut

1. Sammanträdet är tillkännagett i laga ordning.
Sammanfattning av ärendet

Tillkännagivandet är anslaget på kommunens anslagstavla 2022-03-24
och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt kommunfullmäktiges
beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27 Justering
Beslut

1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Ulla-Britt Öhman (C)
och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M) utses
att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera
kommunfullmäktiges protokoll måndag 2022-04-11.
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Ulla-Britt Öhman (C)
och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M) utses
att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera
kommunfullmäktiges protokoll måndag 2022-04-11.
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§ 28 Godkännande av dagordning
Beslut

1. Dagordningen godkänns.
Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29 Allmänhetens frågestund
Allmänheten gavs möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen för
Haninge kommun 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2022-00133

§ 30 Årsredovisning 2021 för Haninge kommun
Beslut

1. Årsredovisningen för Haninge kommun 2021 godkänns.
Lennart Törnberg, Sven Gustafsson, Marietta de Pourbaix-Lundin,
Lars Lindholm, Aidin Saradjzadeh, Sedat Dogru, Veronica Pagard
Salem, Linus Björkman, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson och Sverre Ekdahl - samtliga
(M) - Christian Lindefjärd, Annmari Nyzell, Göran Boström, Peter
Lindefjärd, Kent Svensson, Kjell Brolin, Peter Ternström och Mikaela
Andersson och Sixten Magnusson - samtliga (SD) - Sevim Celepli,
William Friström och Göran Johansson - samtliga (V) - samt Lage
Öhlund (-) och Eva Karlsson (-) - deltar ej i beslutet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Årsredovisningen för Haninge kommun 2021 godkänns.
Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är utformad enligt lag om kommunal bokföring och
redovisning samt enligt rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR).
I förvaltningsberättelsen finns uppföljning av fullmäktiges mål och
redovisning av fullmäktiges uppdrag och för varje nämnd finns en
kortfattad verksamhetsberättelse med ekonomiskt resultat, personal
samt intern kontroll. Därefter följer obligatoriska avsnitt enligt
rekommendationer från RKR.
Räkenskaper, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys med
tillhörande noter samt sammanställd redovisning där
kommunkoncernens bolag och kommunalförbund ingår redovisas i
årsredovisningen, liksom drift- och investeringsredovisning.
Kommunens arbete med hållbar utveckling och kvalitet redovisas i
slutet av årsredovisningen.
Av fullmäktiges fem mål bedöms två som uppfyllda och tre som
delvis uppfyllda.
Årets resultat blev 623,2 miljoner kronor (mnkr). Kommunens goda
resultat förklaras av att skatteprognoserna stadigt har förbättrats och
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Utdragsbestyrkande
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engångsersättningar avseende exploateringsersättningar och
gatukostnadsersättningar ingår i resultatet med 325,0 respektive 13,8
mnkr. Balanskravet uppfylldes.
I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning anges fem
finansiella indikatorer som följs upp i årsredovisningen. Fyra av fem
indikatorer blev uppfyllda och en indikator uppfylldes delvis.
Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag uppgick till 11,3 procent och indikatorn för resultatmålet
uppfylldes eftersom resultatnivån ska vara minst 2 procent över en
rullande fyraårsperiod.
Kommunens egna kapital uppgick till 3 315,6 mnkr och soliditeten i
kommunen uppgick till 51,6 procent. Kommunen har ett stort
pensionsåtagande som är en ansvarsförbindelse med 1 250,4 mnkr.
Räknas pensionsåtagandet in i balansräkningen uppgick kommunens
soliditet till 32,1 procent och indikatorn uppfylldes för kommunen
och kommunkoncernen.
Covid-19 påverkade samtliga verksamheter på ett eller annat sätt och
verksamheterna i både kommunen och koncernen anpassades under
2020 och 2021 enligt myndigheternas direktiv och
rekommendationer.
Föreliggande förslag till årsredovisning för Haninge kommun 2021
överlämnas till kommunstyrelsen för fastställelse samt vidare till
kommunfullmäktige för godkännande.
Yrkanden

Meeri Wasberg (S), Petri Salonen (C), Martin Strömvall (KD) och
Tobias Hammarberg (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet.
Sevim Celepli (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
Lage Öhlund (-) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Eva Karlsson (-) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag
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Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Handlingar i ärendet

- Ärendets tjänsteskrivelse
- Årsredovisning för Haninge kommun 2021
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
För kännedom: Samtliga nämnder, Tornberget, Haninge bostäder
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Dnr KS 2022-00231

31 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen
Beslut

1. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i
kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i
kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen under 2021, deltog inte i
beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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32 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för valnämnden
Beslut

1. Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i valnämnden
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Förslag till beslut

1. Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i valnämnden
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i valnämnden under 2021, deltog inte i beslutet på
grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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33 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för grund- och förskolenämnden
Beslut

1. Grund- och förskolenämnden samt de enskilda förtroendevalda i
grund- och förskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för 2021 års
förvaltning
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden samt de enskilda förtroendevalda i
grund- och förskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för 2021 års
förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i grund-och förskolenämnden under 2021, deltog
inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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34 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt de enskilda
förtroendevalda i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt de enskilda
förtroendevalda i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under
2021, deltog inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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35 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för kultur- och demokratinämnden
Beslut

1. Kultur- och demokratinämnden samt de enskilda förtroendevalda
i kultur- och demokratinämnden beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Förslag till beslut

1. Kultur- och demokratinämnden samt de enskilda förtroendevalda
i kultur- och demokratinämnden beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i kultur- och demokratinämnden under 2021,
deltog inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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36 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för idrotts- och fritidsnämnden
Beslut

1. Idrotts- och fritidsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i
idrotts- och fritidsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2021 års
förvaltning.
Förslag till beslut

1. Idrotts- och fritidsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i
idrotts- och fritidsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2021 års
förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i idrotts- och fritidsnämnden under 2021, deltog
inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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37 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för socialnämnden
Beslut

1. Socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda i socialnämnden
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda i socialnämnden
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i socialnämnden under 2021, deltog inte i beslutet
på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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38 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för äldrenämnden
Beslut

1. Äldrenämnden samt de enskilda förtroendevalda i äldrenämnden
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden samt de enskilda förtroendevalda i äldrenämnden
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i äldrenämnden under 2021, deltog inte i beslutet
på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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39 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för stadsbyggnadsnämnden
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i
stadsbyggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2021 års
förvaltning.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i
stadsbyggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2021 års
förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i stadsbyggnadsnämnden under 2021, deltog inte i
beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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40 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Beslut

1. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt de enskilda
förtroendevalda i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Förslag till beslut

1. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt de enskilda
förtroendevalda i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden under
2021, deltog inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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41 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för Södertörns upphandlingsnämnd
Beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnd samt de enskilda förtroendevalda
i Södertörns upphandlingsnämnd beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Förslag till beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnd samt de enskilda förtroendevalda
i Södertörns upphandlingsnämnd beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i Södertörns upphandlingsnämnd under 2021,
deltog inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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42 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för Södertörns överförmyndarnämnd
Beslut

1. Södertörns överförmyndarnämnd samt de enskilda
förtroendevalda i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Förslag till beslut

1. Södertörns överförmyndarnämnd samt de enskilda
förtroendevalda i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i Södertörns överförmyndarnämnd under 2021,
deltog inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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43 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för beredningen för social hållbarhet
Beslut

1. Beredningen för social hållbarhet samt de enskilda
förtroendevalda i beredningen för social hållbarhet beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Förslag till beslut

1. Beredningen för social hållbarhet samt de enskilda
förtroendevalda i beredningen för social hållbarhet beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i beredningen för social hållbarhet under 2021,
deltog inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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44 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för organisationsberedningen
Beslut

1. Organisationsberedningen samt de enskilda förtroendevalda i
organisationsberedningen beviljas ansvarsfrihet för 2021 års
förvaltning.
Förslag till beslut

1. Organisationsberedningen samt de enskilda förtroendevalda i
organisationsberedningen beviljas ansvarsfrihet för 2021 års
förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i organisationsberedningen under 2021, deltog
inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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45 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för ledamöterna i Samordningsförbundet östra
Södertörn
Beslut

1. Samordningsförbundet Östra Södertörn samt de enskilda
förtroendevalda i Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Förslag till beslut

1. Samordningsförbundet Östra Södertörn samt de enskilda
förtroendevalda i Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i Samordningsförbundet Östra Södertörn under
2021, deltog inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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46 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för ledamöterna i Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Beslut

1. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund samt de enskilda
förtroendevalda i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Förslag till beslut

1. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund samt de enskilda
förtroendevalda i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund under
2021, deltog inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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47 Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
för ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund
Beslut

1. Södertörns brandförsvarsförbund samt de enskilda
förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Förslag till beslut

1. Södertörns brandförsvarsförbund samt de enskilda
förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Jäv

De ledamöter som själva eller vars närstående hade
förtroendeuppdrag i Södertörns brandförsvarsförbund under 2021,
deltog inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorerna den 25 mars 2022
tillstyrkt att ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder,
fullmäktigeberedningar och förbund beviljas ansvarsfrihet för 2021
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna, fullmäktigeberedningarna och förbunden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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§ 48 Överföring av driftmedel 2021-2022
Beslut

1. 2022 års budget för skatteintäkter och generella statsbidrag höjs
med 86 997 tkr, i enlighet med skatteprognos i februari 2022.
Budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs därmed
från 5 761 500 tkr till 5 848 497 tkr för 2022.
2. Ett sammanlagt nettoöverskott om 58 069 tkr av nämndernas
justerade resultat 2021 och fonderade medel från 2020 överförs
till 2022 års budget beviljas. Resultatöverföringen finansieras i sin
helhet av ökad budget för skatteintäkter och generella statsbidrag.
Resultatöverföringen fördelas enligt följande:
- revisionen -31 tkr
- kommunstyrelsen 12 309 tkr
- näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 3 659 tkr
- stadsbyggnadsnämnden 6 623 tkr
- idrotts- och fritidsnämnden 500 tkr
- kultur- och demokratinämnden 1 000 tkr
- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 809 tkr
- grund- och förskolenämnden 18 467 tkr
- äldrenämnden 10 000 tkr
- socialnämnden 3 734 tkr
3. Ett sammanlagt nettoöverskott på 9 376 tkr av nämndernas
justerade resultat 2021 fonderas till budget 2023 fördelat enligt
följande:
- stadsbyggnadsnämnden 4 105 tkr
- idrotts- och fritidsnämnden 2 471 tkr
- kultur- och demokratinämnden 2 800 tkr
4. Inga medel fonderas till budget 2024.
5. Ramförstärkning till stadsbyggnadsnämnden för år 2022 och
kommande år på 25 600 tkr för aktiverade anläggningar som
belastar nämnden med kapitalkostnader beviljas.
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Ramförstärkningen finansieras i sin helhet av ökad budget för
skatteintäkter och generella statsbidrag.
6. Ramförstärkning av budget för företagshälsovård och friskvård
från 11 500 tkr till 14 500 tkr till kommunstyrelsen beviljas.
Ramförstärkningen finansieras i sin helhet av ökad budget för
skatteintäkter och generella statsbidrag.
7. Teknisk justering av budgetramar avseende centraliserade
trygghetsresurser motsvarande 2 589 tkr beviljas. Ramjustering
från socialnämnden, 702 tkr från grund- och förskolenämnden
samt 198 tkr från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, totalt
3 489 tkr till kommunstyrelsen.
8. Idrotts- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2022 och framåt
utökas med 100 tkr för övertagande av ansvar för
programverksamhet i Kulturhuset, samtidigt som kultur- och
demokratinämndens driftbudget minskas med motsvarande
belopp.
9. Idrotts- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2022 och framåt
minskas med 100 tkr, samtidigt som kultur- och
demokratinämndens driftbudget ökas med motsvarande belopp
för övertagande av ansvar för aktivitetsbaserat förenings-stöd till
kulturföreningar.
10. Den sammanlagda finansieringen är 86 669 tkr. Budget för
skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med 86 997 tkr i
enlighet med skatteprognos i februari. Mellanskillnaden på 328 tkr
tillförs budgeterat resultat som höjs från 166 400 tkr till 166 728
tkr. Kommunens budgeterade resultat är oförändrat 2,9 procent
av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. 2022 års budget för skatteintäkter och generella statsbidrag höjs
med 86 997 tkr, i enlighet med skatteprognos i februari 2022.
Budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs därmed
från 5 761 500 tkr till 5 848 497 tkr för 2022.
2. Ett sammanlagt nettoöverskott om 58 069 tkr av nämndernas
justerade resultat 2020 och fonderade medel från 2020 överförs
till 2022 års budget beviljas. Resultatöverföringen finansieras i sin
helhet av ökad budget för skatteintäkter och generella statsbidrag.
Resultatöverföringen fördelas enligt följande:
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- revisionen -31 tkr
- kommunstyrelsen 12 309 tkr
- näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 3 659 tkr
- stadsbyggnadsnämnden 6 623 tkr
- idrotts- och fritidsnämnden 500 tkr
- kultur- och demokratinämnden 1 000 tkr
- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 809 tkr
- grund- och förskolenämnden 18 467 tkr
- äldrenämnden 10 000 tkr
3. Ett sammanlagt nettoöverskott på 9 376 tkr av nämndernas
justerade resultat 2021 fonderas till budget 2023 fördelat enligt
följande:
- stadsbyggnadsnämnden 4 105 tkr
- idrotts- och fritidsnämnden 2 471 tkr
- kultur- och demokratinämnden 2 800 tkr
4. Inga medel fonderas till budget 2024.
5. Ramförstärkning till stadsbyggnadsnämnden för år 2022 och
kommande år på 25 600 tkr för aktiverade anläggningar som
belastar nämnden med kapitalkostnader beviljas.
Ramförstärkningen finansieras i sin helhet av ökad budget för
skatteintäkter och generella statsbidrag.
6. Ramförstärkning av budget för företagshälsovård och friskvård
från 11 500 tkr till 14 500 tkr till kommunstyrelsen beviljas.
Ramförstärkningen finansieras i sin helhet av ökad budget för
skatteintäkter och generella statsbidrag.
7. Teknisk justering av budgetramar avseende centraliserade
trygghetsresurser motsvarande 2 589 tkr beviljas. Ramjustering
från socialnämnden, 702 tkr från grund- och förskolenämnden
samt 198 tkr från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, totalt
3 489 tkr till kommunstyrelsen.
8. Idrotts- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2022 och framåt
utökas med 100 tkr för övertagande av ansvar för
programverksamhet i Kulturhuset, samtidigt som kultur- och
demokratinämndens driftbudget minskas med motsvarande
belopp.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Dokumenttyp

Sida

Protokoll

33 (58)

Sammanträdesdatum

2022-04-04

9. Idrotts- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2022 och framåt
minskas med 100 tkr, samtidigt som kultur- och
demokratinämndens driftbudget ökas med motsvarande belopp
för övertagande av ansvar för aktivitetsbaserat förenings-stöd till
kulturföreningar.
10. Den sammanlagda finansieringen är 86 669 tkr. Budget för
skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med 86 997 tkr i
enlighet med skatteprognos i februari. Mellanskillnaden på 328 tkr
tillförs budgeterat resultat som höjs från 166 400 tkr till 166 728
tkr. Kommunens budgeterade resultat är oförändrat 2,9 procent
av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.
Sammanfattning av ärendet

Enligt reglerna för kommunens ekonomistyrning kan nämndernas
nettoresultat normalt i sin helhet överföras till nästkommande år.
Fullmäktige har dock alltid möjlighet att pröva om en
resultatöverföring är rimlig, med avseende på hur nämndens
överskott eller underskott har uppstått. Överföring av överskott
förutsätter att det kan disponeras i nästkommande års budget. En
grundförutsättning för all beviljad resultatöverföring mellan åren är
också att dessa medel endast får användas till åtgärder av
engångskaraktär, och får inte vara nivåhöjande för kommande års
budget.
Sammanlagt innebär förslaget att nämnderna för med sig ett
nettoöverskott på 58 069 tkr från 2020 och 2021 till 2022 års
driftbudget. Till 2023 fonderas 9 376 tkr netto och till 2024 finns inga
över- eller underskott fonderade. Resultatöverföringen till 2022 på 58
069 tkr föreslås finansieras i sin helhet av uppräknad budget för
skatteintäkter och generella statsbidrag 2022 enligt skatteprognos i
februari 2022.
Utöver resultatöverföring av driftmedel finns några andra
budgetjusteringar som hanteras i samband med detta budgetärende till
fullmäktige. Några föreslagna budgetjusteringar är av teknisk art, det
vill säga de kräver ingen ytterligare finansiering. Summan av de övriga
budgetjusteringar som behöver ytterligare finansiering 2022 och
framåt är 28 600 tkr. Även dessa budgetjusteringar föreslås finansieras
via höjd skatteintäktsbudget.
Sammanlagt föreslås ramförändringar på 86 669 tkr vilka finansieras
av ökade skatteintäkter. Skatteprognosen per februari är 86 997 tkr
bättre än i ”Kompletterad budget 2022”. Återstoden av de ökade
skatteintäkterna efter ramjusteringar 2022 är 328 tkr, vilka tillförs
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budgeterat resultat 2022. Budgeterat resultat blir därmed 166 728 tkr
vilket oförändrat motsvarar 2,9 procent av budgeterade skatteintäkter
och generella statsbidrag.
Yrkanden

Meeri Wasberg (S) och Christian Lindefjärd (SD) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med
revidering i beslutspunkt 2 där det justerade resultatet gäller år 2021,
samt att en resultatöverföring till socialnämnden om 3 734 tkr läggs
till.
Sevim Celepli (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens reviderade förslag med tillägg enligt bilaga.
Sven Gustafsson (M) och Eva Karlsson (-) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt eget förslag från Moderaterna
(bilaga).
Meeri Wasberg (S) föreslår att tillägget från Vänsterpartiet avslås.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Kommunstyrelsens reviderade förslag
Moderaterna och Eva Karlssons (-) förslag till beslut
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens reviderade
förslag.
Därefter frågar ordföranden kommunfullmäktige om tilläggsförslaget
godkänns eller avslås och konstaterar att kommunfullmäktige avslår
tilläggsförslaget.
Reservationer

Lennart Törnberg, Sven Gustafsson, Marietta de Pourbaix-Lundin,
Lars Lindholm, Aidin Saradjzadeh, Sedat Dogru, Veronica Pagard
Salem, Linus Björkman, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson och Sverre Ekdahl - samtliga
(M) – reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet

- Ärendets tjänsteskrivelse ”Överföring av driftmedel 2021-2022”,
2022-03-03
- Rapport ”Överföring av driftmedel 2021-2022” inklusive bilaga 1,
2022-03-03
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- Nämndernas tjänsteskrivelser för årsredovisning 2021
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder, ekonomi@haninge.se
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Dnr KS2022-00136

§ 49 Överföring av investeringsmedel 2021-2022
Beslut

1. Av tidigare beviljade investeringsmedel för 2021 överförs 272 302
tkr till 2022 års investeringsbudget enligt följande:
-kommunstyrelsen 33 940 tkr
-stadsbyggnadsnämnden (inklusive VA) 112 964 tkr
-idrotts- och fritidsnämnden 27 266 tkr
-kultur- och demokratinämnden 27 821 tkr
-grund- och förskolenämnden 49 311 tkr
-äldrenämnden 13 000 tkr
-socialnämnden 8 000 tkr
2. Finansiering sker enligt tidigare beslutad investeringsbudget för
2021.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Av tidigare beviljade investeringsmedel för 2021 överförs 272 302
tkr till 2022 års investeringsbudget enligt följande:
-kommunstyrelsen 33 940 tkr
-stadsbyggnadsnämnden (inklusive VA) 112 964 tkr
-idrotts- och fritidsnämnden 27 266 tkr
-kultur- och demokratinämnden 27 821 tkr
-grund- och förskolenämnden 49 311 tkr
-äldrenämnden 13 000 tkr
-socialnämnden 8 000 tkr
2. Finansiering sker enligt tidigare beslutad investeringsbudget för
2021.
Sammanfattning av ärendet

I samband med bokslutet görs en slutlig uppföljning av årets
investeringsanslag. För ej avslutade investeringar görs en bedömning
av återstående utgifter. För sådana investeringsutgifter ska
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tilläggsanslag eller ombudgetering begäras, oaktat att de täcks av
tidigare års beviljade anslag. Orsaken till detta är att
investeringsanslagen beviljas för en-skilt budgetår och beräknas
förbrukas under året. I de flesta fall beror överskotten på förseningar i
investeringsprojekten, vilket motiverar att anslagen överförs.
I enlighet med utskickade anvisningar har nämnderna inkommit med
hemställan om överföring av investeringsanslag från 2021 till 2022.
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ansökningarna
utifrån gällande ekonomistyrningsprinciper och föreslår att överföring
till respektive nämnd sker enligt förslag till beslut.
Handlingar i ärendet

- Ärendets tjänsteskrivelse ”Resultat överföring av investeringsmedel
2021-2022”, 2022-03-03
- Rapport ”Överföring av investeringsmedel 2021-2022”, 2022-03-03
- Nämndernas tjänsteskrivelser för årsredovisning 2021
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, idrotts- och
fritidsnämnden, kultur- och demokratinämnden, grund- och
förskolenämnden, äldrenämnden och socialnämnden samt
Ekonomi@haninge.se
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Dnr KS2022-00119

§ 50 Avsiktsförklaring avseende Västerhaninge
Centrum
Beslut

1. Avsiktsförklaring avseende Västerhaninge Centrum tecknat med
Samhällsbyggnadsbolaget Haninge AB godkänns.
Sevim Celepli, William Friström och Göran Johansson - samtliga (V) samt Lage Öhlund (-) deltar ej i beslutet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Avsiktsförklaring avseende Västerhaninge Centrum tecknat med
Samhällsbyggnadsbolaget Haninge AB godkänns.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-26, § 260, att teckna
markreservationsavtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
avseende kommunal mark i anslutning till Västerhaninge centrum.
Koncernbolaget Samhällsbyggnadsbolaget Haninge AB (nedan SBB)
äger idag Västerhaninge centrum.
Markreservationen förlängdes 2018 till 2019-12-31 och hösten 2019
tecknades ett nytt markanvisningsavtal, KS 2019-12-11, §276 som
gäller till och med 2020-12-31. Markanvisningen förlängdes hösten
2020 till 2021-12-31.
Förslag till detaljplan avseende Västerhaninge Centrum var på samråd
sommaren 2020. Vid samrådet inkom ett flertal yttranden där flera
berörde exploateringsvolym, kulturmiljö, trafikföring samt parkering
inom området. De fördjupande utredningar som har genomförts efter
samrådet visar på svårigheter att hantera projektets genomförande,
ekonomi och samtidigt tillgodose inkomna yttrandena. På grund av
nya förutsättningar behövs ett omtag i stadsutvecklingsprojektet
Västerhaninge centrum.
Mot bakgrund av ovanstående har Kommunen och SBB valt att inte
förlänga nuvarande markanvisning utan istället teckna en
Avsiktsförklaring med SBB. Avsiktsförklaringen reglerar
nedanstående.
Under 2022 undersöks förutsättningarna för att utveckla
Västerhaninge på ett sätt som bättre hanterar identifierade
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utmaningar. SBB ska se över sin fastighets behov och möjligheter.
Kommunen ska se över detaljplaneområdets omfattning, framtida
markanvisningar samt behovet av kommunal service. Kommunen
förbinder sig att under 2022 inte markanvisa den mark som framgår
av bilagan till Avsiktsförklaringen.
Särskilt yttrande

Sven Gustafsson (M) lämnar yttrande från Moderaterna enligt bilaga.
Lage Öhlund (-) lämnar yttrande enligt bilaga.
Yrkanden

Meeri Wasberg (S) och Petri Salonen (C) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Christian Lindefjärd (SD) föreslår att kommunstyrelsens förslag avslås
enligt eget förslag från Sverigedemokraterna (bilaga).
Sevim Celepli (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag
Sverigedemokraternas förslag till beslut
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer

Christian Lindefjärd, Annmari Nyzell, Göran Boström, Peter
Lindefjärd, Kent Svensson, Kjell Brolin, Peter Ternström och Mikaela
Andersson och Sixten Magnusson - samtliga (SD) – reserverar sig
mot beslutet.
Handlingar i ärendet

- Avsiktsförklaring avseende Västerhaninge Centrum
Beslutet skickas till:
För verkställighet: MEX
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Dnr KS2022-00083

§ 51 Genomförandeavtal Tvärförbindelse Södertörn
Beslut

1. Genomförandeavtal för Tvärförbindelse Södertörn, inklusive
bilagor, godkänns.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning teckna
de erforderliga överenskommelser och avtal som krävs för
genomförandeavtalets fullföljande.
Sevim Celepli, William Friström och Göran Johansson - samtliga (V) deltar ej i beslutet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Genomförandeavtal för Tvärförbindelse Södertörn, inklusive
bilagor, godkänns.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning teckna
de erforderliga överenskommelser och avtal som krävs för
genomförandeavtalets fullföljande.
Sammanfattning av ärendet

Tvärförbindelse Södertörn omfattar en mötesfri motortrafikled med
2+2 körfält samt en gång- och cykelväg som ska byggas mellan
E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva och väg 73 vid Jordbro
trafikplats i Haninge. Den ska möjliggöra säkra och effektiva
transporter mellan de regionala stadskärnorna Skärholmen/Kungens
Kurva, Flemingsberg och Haninge. Tvärförbindelse Södertörn
avlastar också det regionala vägnätet samt ger en sammanhållen väg
tvärs över Södertörn i syfte att skapa förutsättningar för smidigare
arbetspendling, regional utveckling, utveckling av kollektivtrafiken
samt säkrare transporter för människor och gods i södra
Stockholmsregionen. Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans
med Förbifart Stockholm och Norrortsleden, att bilda en yttre tvärled
och binda samman de södra och norra delarna av länet. Trafikverket
har arbetat med planeringen av Tvärförbindelse Södertörn inom
ramen för en vägplan enligt väglagen.
Länsstyrelsen i Stockholm har tillstyrkt vägplanen den 13 december
2021. Trafikverket Region Stockholm har sedan under december 2021
begärt fastställelseprövning av vägplanen för Tvärförbindelse
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Södertörn. En mindre del av vägplanen omfattar flytt av Nynäsvägen,
varpå kommunen agerar som medsökande till fastställelse av
vägplanen i denna del. Fastställelseprövning av vägplanen innebär att
Trafikverkets centrala funktion ”Juridik och Planprövning” ska
genomföra en slutlig sammanvägd prövning och fatta beslut om att
vägplanen kan fastställas (godkännas). Beslut om fastställelse väntas
kunna ske sommar/höst 2022.
Trafikverket och Kommunstyrelseförvaltningen har parallellt med
arbetet med vägplanen förhandlat om ett genomförandeavtal.
Genomförandeavtalet syftar till att reglera förhållandet mellan
Trafikverket och Haninge kommun avseende projektering,
upphandling och genomförande av Tvärförbindelse Södertörn.
Avtalet reglerar även ägande, väghållning, markupplåtelser samt
kostnadsansvar.
Särskilt yttrande

Sevim Celepli (V) lämnar yttrande från Vänsterpartiet enligt bilaga.
Yrkanden

Meeri Wasberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Sevim Celepli (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag
Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Handlingar i ärendet

- Genomförandeavtal för Tvärförbindelse Södertörn, inklusive
bilagor, undertecknat av Trafikverket
Beslutet skickas till:
För åtgärd: Kommunstyrelseförvaltningen – Mark- och exploatering
För kännedom: Stadsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS2022-00130

§ 52 Hemställan från SRV om hävning av avtal med
Scandinavian Biogas Fuels International AB
Beslut

1. Godkänna att SRV återvinning AB häver huvudavtalet med
Scandinavian Biogas Fuels International AB enligt förslaget.
2. Godkänna att SRV återvinning AB överlåter samtliga sina aktier i
Scandinavian Biogas Recycling AB till Biogas Stockholm Finans
AB och att överlåtelsen sker till aktiernas nominella värde.
3. Medge att kravet i § 12 i Scandinavian Biogas Recycling AB:s
bolagsordning ska utgå ur bolagsordning enligt förslaget.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Godkänna att SRV återvinning AB häver huvudavtalet med
Scandinavian Biogas Fuels International AB enligt förslaget.
2. Godkänna att SRV återvinning AB överlåter samtliga sina aktier i
Scandinavian Biogas Recycling AB till Biogas Stockholm Finans
AB och att överlåtelsen sker till aktiernas nominella värde.
3. Medge att kravet i § 12 i Scandinavian Biogas Recycling AB:s
bolagsordning ska utgå ur bolagsordning enligt förslaget.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslöt 2013 att godkänna en överenskommelse
mellan SRV återvinning AB (SRV) och Scandinavian Biogas Fuels
International AB (SB) gällande bildandet av ett gemensamt bolag med
firman Scandinavian Biogas Recycling AB (SBF). Bolaget skulle hyra
och driva SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds
återvinningsanläggning, SRV:s avtalspart skulle uppföra en
biogasanläggning inom samma område. Avtalspaketet som beslutades
reglerade bland annat ägarstrukturen för SBR, nyttjanderätt och
hanteringen av det operativa arbetet.
Under de sju år som SBFs anläggning varit i bruk, har verksamheten
inte gett det resultat som förväntats. Utifrån hur verksamheten
bedrivs idag beräknas SRV stå inför ytterligare aktieägartillskott och
investeringar, beräknade till 30-40 miljoner kronor under de
kommande tre åren.
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Efter utvärdering av parternas samarbete har såväl SRV som SBkoncernen kommit fram till att det vore önskvärt med en förändring
av den nuvarande avtalsstrukturen. Förändringen syftar till att renodla
ägandet av SBR samt att renodla parternas relation kring det operativa
samarbetet, anpassningar kommer även göras i nuvarande avtal för att
möjliggöra för SB-koncernens att utveckla verksamheten för
hantering av Biogas. SRV:s bedömning är att en sådan utökning av
verksamheten kan främja biogashantering på Södertörn. Genom att
SRV föreslås avyttra sina aktier i SBR så kommer en sådan utökning,
riskerna och kapitaltillskott bäras ensamt av SB- koncernen.
Handlingar i ärendet

Ärendets tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
Hemställan från SRV Återvinning AB 2021-12-22
Beslutet skickas till:
SRV Återvinning AB
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Dnr KS2021-00345

§ 53 Delrapport uppdrag om kartläggning av våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld
Beslut

1. Delrapportering gällande uppdrag om kartläggning av våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld godkänns.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Delrapportering gällande uppdrag om kartläggning av våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld godkänns.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige gav 2021-06-14 § 135 socialnämnden, grundoch förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
i uppdrag att bland elever i högstadiet och gymnasiet göra en
kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i
Haninge. I uppdraget ingår också att göra en kartläggning av hur
pandemin har påverkat våld i nära relation och hedersrelaterat våld
och förtryck samt ge förslag på åtgärder utifrån kartläggningens
resultat.
Enligt samma beslut ska Haninge Kvinnojour och Manscentrum
bjudas in för att bidra med erfarenheter och synpunkter. Uppdraget
ska delrapporteras till kommunfullmäktige senast november 2021 och
vara klart i maj 2022 med återrapportering till kommunfullmäktige.
Socialnämnden, grund- och förskolenämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har fått uppdraget och besvarat ärendet i
socialnämnden 2021-10-19 samt grund- och förskolenämnden har
besvarat ärendet i 2021-10-20 samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har besvarat ärendet 2021-10-19 och
kartlägga ärendet och lämna in svaret till
kommunstyrelseförvaltningen.
Yrkanden

Annett Haaf (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut:
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Kommunstyrelsens förslag
Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Handlingar i ärendet

- Ärendets tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
- Socialnämndens beslut 2021-10-19, § 126
- Beslut grund- och förskolenämnden 2021-10-20 § 100
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2021-10-19, § 89
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Grund- och förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Dnr KS2021-00485

§ 54 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga
nämnder
Beslut

1. Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Haninge
antas. De nämnders reglementen som ingår i detta reglemente
upphör att gälla.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Haninge
antas. De nämnders reglementen som ingår i detta reglemente
upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Föreslagna förändringar i reglementet berör kommunens roll i
personal- och arbetsgivarfrågor. Inga förändringar i övrigt har gjorts
gällande nämndernas ansvarsfördelning. Uppdateringar har gjorts
utifrån gällande lagstiftning gällande kommunstyrelsens ansvar som
arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Vissa felaktigheter har korrigerats.
Södertörns upphandlingsnämnd och Södertörns
överförmyndarnämnd ingår inte i detta beslut. Detta då nämnderna är
gemensamma med andra kommuner och därför behöver hanteras
särskilt i dialog med övriga samverkanskommuner.
Handlingar i ärendet

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Haninge
Ärendets tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01
Beslutet skickas till:
För åtgärd samtliga nämnder i Haninge, undantaget Södertörns
upphandlingsnämnd och Södertörns överförmyndarnämnd
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Dnr KS2022-00127

§ 55 Redovisning av medborgarförslag som inte har
slutbehandlats
Beslut

1. Redovisningen av medborgarförslag som ännu inte har
slutbehandlats godkänns.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Redovisningen av medborgarförslag som ännu inte har
slutbehandlats godkänns.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-12, § 165, att ersätta
medborgarförslag med e-förslag. Medborgarförslag som inkommit
före 2021-01-01 ska hanteras enligt ordinarie rutiner för
medborgarförslag.
Medborgarförslag som inte har slutbehandlats ska redovisas två
gånger årligen, vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober.
För närvarande finns 2 medborgarförslag som inte har slutbehandlats.
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör ett medborgarförslag
handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att förslaget
väcktes i fullmäktige. Av de medborgarförslag som inte har
slutbehandlats är det två som inkom för mer än ett år sedan.
Särskilt yttrande

Sevim Celepli (V) lämnar yttrande från Vänsterpartiet enligt bilaga.
Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse 2022-02-18
- Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats
våren 2022
Beslutet skickas till:
Alla nämnder
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Dnr KS2022-00128

§ 56 Redovisning av motioner som inte har
slutbehandlats
Beslut

1. Redovisningen av motioner som inte har slutbehandlats
godkänns.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Redovisningen av motioner som inte har slutbehandlats
godkänns.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 33 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner som
inte har slutbehandlats redovisas två gånger årligen. Redovisningen
ska ske på fullmäktiges sammanträde i april och oktober.
För närvarande finns 42 motioner som inte har slutbehandlats.
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Av de motioner som inte har slutbehandlats är det tolv stycken som
anmäldes för mer än ett år sedan.
Folkhälsomyndigheten rekommenderade alla verksamheter i Sverige,
däribland kommuner, att vidta lämpliga åtgärder för att undvika
smittspridning av covid-19 under pågående pandemi. Bland annat
rekommenderades att minska sina sociala kontakter, undvika att flera
personer träffas i trånga lokaler och att korta ner möten.
För att efterleva dessa rekommendationer kom partiernas gruppledare
överens om att korta de politiska debatterna varför motioner och
interpellationer inte behandlades under en period. Med anledning av
detta har flera motioner passerat ettårsgränsen. Motioner behandlas
numer löpande vid kommunfullmäktiges sammanträden igen.
Särskilt yttrande

Sevim Celepli (V) lämnar yttrande från Vänsterpartiet enligt bilaga.
Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse 2022-02-18
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- Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats
Beslutet skickas till:
Alla nämnder
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§ 57 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
om att servera viltkött inom Haninge kommuns
verksamheter
Beslut

1. Motionen avslås.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet

Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) om att servera viltkött
inom Haninge kommuns verksamheter, revidera kommunens
måltidspolicy och där det är möjligt gynna lokala företag och
lantbrukare.
Yrkanden

Christian Lindefjärd (SD) och Sven Gustafsson (M) föreslår att den
första att-satsen i motionen bifalls och den andra att-satsen anses
besvarad.
Meeri Wasberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande meddelar att olika yrkanden på att-satser i motionen inte
kommer att ställas under proposition utan yrkandet kommer hanteras
som ett samlat förslag från Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Sven Gustafsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska ta ställning
till förslaget att motionens att-satser ska behandlas var för sig.
Ordförande beslutar att inte ställa förslaget under proposition.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag
Moderaterna och Sverigedemokraternas förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande

Dokumenttyp

Sida

Protokoll

51 (58)

Sammanträdesdatum

2022-04-04

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsordning

Ordförande föreslår följande omröstningsgång:
Ja röstar den som är för kommunstyrelsens förslag.
Nej röstar den som är för förslaget från Moderaterna och
Sverigedemokraterna.
Omröstningsresultat

Omröstningsresultat redovisas i bilaga.
Vid omröstningen avgavs 32 ja-röster och 2 nej-röster. 24 ledamöter
avstod från att rösta. 3 ledamöter var frånvarande.
Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer

Lennart Törnberg, Sven Gustafsson, Marietta de Pourbaix-Lundin,
Lars Lindholm, Aidin Saradjzadeh, Sedat Dogru, Veronica Pagard
Salem, Linus Björkman, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson och Sverre Ekdahl - samtliga
(M) - Christian Lindefjärd, Annmari Nyzell, Göran Boström, Peter
Lindefjärd, Kent Svensson, Kjell Brolin, Peter Ternström och Mikaela
Andersson och Sixten Magnusson - samtliga (SD) - reserverar sig mot
beslutet.
Handlingar i ärendet

- Motionen
- Tjänsteskrivelse – 2022-02-21 Svar på motion från Christian
Lindefjärd (SD) om att servera viltkött inom Haninge kommuns
verksamheter
Beslutet skickas till:
Motionären, koststrateg, Upphandling Södertörn, KS
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§ 58 Befrielse från uppdrag
Beslut

1. Nedanstående befrias från sina uppdrag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet

Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Michael Fridebäck (M), ledamot i kommunstyrelsen
Nonna Karnova (M), ledamot i stadsbyggnadsnämnden från och med
2022-04-07
Åsa Bååth (V), ledamot i kommunstyrelsen
Åsa Bååth (V), ledamot i organisationsberedningen
Åsa Bååth (V), deltidsengagerad förtroendevald om 28,16 %
Susanne Ramström (M), ersättare i socialnämnden
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§ 59 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
Beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet

Valberedningen föreslår:
Ledamot i valberedningen efter Pia Lublin (L) till och med 2022-1014
Bordläggning (L)
Ersättare i kultur- och demokratinämnden efter Hussein Nur (L) till
och med 2022-12-31
Bordläggning (L)
Ledamot i styrelsen för Haninge Kommun Holding AB till och med
utgången av årsstämman år 2023
Bordläggning (KD)
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§ 60 Val till vissa uppdrag
Beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet

Valberedningen föreslår:
Ledamot i kommunstyrelsen efter Michael Fridebäck (M) till och med
2022-12-31
Veronica Pagard Salem (M)
Ledamot i stadsbyggnadsnämnden efter Nonna Karnova (M) från och
med 2022-04-08 till och med 2022-12-31
Susanne Ramström (M)
Ledamot i kommunstyrelsen efter Åsa Bååth (V) till och med 202212-31
Petar Kotljarevski (V)
Ledamot i organisationsberedningen efter Åsa Bååth (V) till och med
2022-06-30
Petar Kotljarevski (V)
Deltidsengagerad förtroendevald med tjänstgöringsgrad om 15 %
efter Åsa Bååth (V) till och med 2022-12-31
Petar Kotljarevski (V)
Deltidsengagerad förtroendevald med utökad tjänstgöringsgrad om
1,99 % efter Åsa Bååth (V) till och med 2022-12-31. Innebärande ett
sammanlagt deltidsengagemang om 35 %
Sevim Celepli (V)
Ersättare i socialnämnden efter Susanne Ramström (M) till och med
2022-12-31
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Dashti Ghafour Yahia (M)
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§ 61 Framställan av interpellationer och frågor
Inga interpellationer eller frågor har inkommit till kansliet.
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§ 62 Anmälan av motioner
Inga motioner har inkommit till kansliet.
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§ 63 Meddelanden
Beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Om inget annat anges finns meddelandena tillgängliga som bilagor i
Ciceron Assistent.
- Årsredovisning för Haninge Holding AB, inkommen 2022-03-28
- Årsredovisning inklusive granskningsrapport för Tornberget
Fastighetsförvaltning AB, inkommen 2022-03-28
- Årsredovisning inklusive granskningsrapport för Haninge Bostäder
AB, inkommen 2022-03-28
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