
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 
14 december 2020 KS-2019/3027 1 (47) 

 

 

 

   Utdragsbestyrkande: 
    

 

Organ Kommunfullmäktige  
   

Sammanträdesdag  14 december 2020  
   

Tid Upprop 16:15 – 17.00.  
Sammanträde 17:00 – 20.40.  
Ajournering klockan 18.25 – 19:45.  

 

   
Plats Sessionssalen i kommunalhuset.  

   
Beslutande Se bifogade uppropslistor  

   
Närvarande ej tjänst-

görande ersättare 
Före ajournering:  
Diana Molinsky (M), Cecilia Sundberg (M), Hampus Holmgren (M), Hans 
Wallenborg (M), Ingemar Syring (M), Johan Alexandersson (C), Tove Madsen 
(L), Gorges Barkho (KD), Göran Hallberg (S), Sara Holmgren (S), Anders Ferbe 
(S), Khalida Marefat (S), Marzieh Amiri (S), Tomas Henriksson (S), Konstantinos 
Tsampazis (S), Ayse Balci (V), Åke Wickberg (MP), Rolf Lindberg (SD), Marcus 
Jillehed (DP), Robert Andersson (HP), Charlotte Björkman (HP) 
 
Efter ajournering:  
-  
 

 
Utses att justera Eva Carlsson-Paulsén (M) och Nujin Alacabek (V) 

   
Justeringens tid Måndag 21 december 2020 Paragrafer 1 - 24  

   
Underskrifter   

 Ester Andréasson   
 Sekreterare 

 

 

 Erik Ottoson   
 Ordförande 

 

 

 Eva Carlsson-Paulsén Nujin Alacabek  
 Justerare 

 

Justerare 

 Protokollet har signerats digitalt: för underskrifter se protokollets sista sida. 
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TILLKÄNNAGIVANDE 
av beslut om kommunala föreskrifter i enlighet med 8 kap. 13 § kommunallagen.  
 
Vid kommunfullmäktiges ovan angivna sammanträde har beslut fattats om följande 
kommunala föreskrifter:  
 

• Översyn av kommunens budgetprocess – HKF 9000 
 

• Nya taxor klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområden – HKF 3220 
och HKFA 

 
• Nya taxor inom bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsområden – HKF 

4260, HKF 1800, HKF 2200, HKF 4210, HKF 4230, HKF 4240, HKF 4250 
 

• Ändrad bolagsordning Huddinge Samhällsfastigheter AB – HKF 
 

• Nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun – HKF 3110 
 

• Upphävande av regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 

BEVIS  
om justering av Kommunfullmäktiges protokoll 
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla 

 

Kommunfullmäktige har sammanträtt den 14 december 2020 

Protokollet har justerats den  21 december 2020 

Anslaget sattes upp den 22 december 2020  

Anslaget tas ner den 13 januari 2021 

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den  12 januari 2021 

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Kommunstyrelsens kansli, 
Kommunalvägen 28, Huddinge 
Telefon 08-53530000 

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats  www.huddinge.se 

Underskrift 
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Uppropslista 2020-12-14 
31 ledamöter    

Ledamoten frånvarande 
under följande paragrafer 

Tjänstgörande ersättare för den 
frånvarande ledamoten 

1. Sara Heelge Vikmång (S)   

2. Daniel Dronjak (M)   

3. Arnold Boström (SD) §8-24 (efter ajournering) Malena Karanovic (SD) 

4. Rasmus Lenefors (S)   

5. Christina Eklund (M)   

6. Nujin Alacabek (V)   

7. Malin Danielsson (L) Samtliga Petra Nilsson (L) §1-7 

8. Eeva Laine (S) §8-24 (efter ajournering) Göran Hallberg (S) 

9. Jelena Drenjanin (M) Samtliga  Claes-Johan Bonde (M) 

10. Christian Ottosson (C)   

11. Anders Lönroth (MP)   

12. Ingalill Söderberg (DP)   

13. Mats Arkhem (SD)   

14. Rikard Lingström (S) §8-24 (efter ajournering) Tomas Henriksson (S)   

15. Erik Ottoson (M)   

16. Dennis Åström Ullström (KD) §8-24 (efter ajournering)  

17. Niklas Bougt (V) §8-24 (efter ajournering) Ayse Balci (V)  

18. Marie Fors (S)   

19. Eva Carlsson-Paulsén (M)   

20. Lars Björkman (HP) §8-24 (efter ajournering)  

21. Pran Malhotra (S) §8-24 (efter ajournering) Konstantinos Tsampazis (S) 

22. Martin Nigals (SD) §8-24 (efter ajournering)  

23. Love Bergström (M)   

24. Bo Källström (L)   

25. Shewen Nysmed (S)   

26. Karin Adolfsson (C) §8-24 (efter ajournering)  

27. Gunilla Helmerson (M)   

28. Carina Sundström (MP) §8-24 (efter ajournering)  

29. Sonia Benavente (V) §8-24 (efter ajournering)  

30. Aza Cheragwandi (S)   

31. Leif Dyrvall (DP) §8-24 (efter ajournering)  
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Uppropslista 2020-12-14 
 
30 ledamöter  

Ledamoten frånvarande 
under följande 
paragrafer 

Tjänstgörande ersättare för den 
frånvarande ledamoten 

32. Ann Clewett (SD) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

33. Peter Höög (M) §8-24 (efter 
ajournering) 

Linda von Fircks (M) 

34. Ann-Marie Högberg (S) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

35. Jennifer Lind (M) §8-24 (efter 
ajournering) 

Hampus Holmgren (M) 

36. Claes Thim (S) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

37. Karl Henriksson (KD)   

38. Sofia Knutz (L) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

39. Sven Pernils (SD) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

40. Johanna Bergman (M) Samtliga Linda von Fircks (M) §1-7 

41. Olov Hamilton (V) Samtliga  Konrad Hyltén (V) §1-7 

42. Anneli Sjöberg (S) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

43. Caroline Örtholm (M) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

44. Henrik Juhlin (C)   

45. Yossi Sigal (S)   

46. Anders Abel (MP)   

47. Kennet Bergh (M) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

48. John Clewett (SD) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

49. Kamile Ünver (S) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

50. Patrik Willingstam (DP)   

51. Britt Björneke (V)   

52. Mats Österholm (M)   

53. Erling Karlsson (S) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

54. Lisbeth Krogh (HP)   

55. Chris Smith (L)    
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56. Björn Karlsson (M) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

57.  Margareta Vikgren (S) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

58. Gerhard Miksche (SD) Samtliga  Malena Karanovic (SD) §1-7 

59. Nicolas Holst (M) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

60. Fredrik Fjällström (S) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

61. Tomas Selin (C) §8-24 (efter 
ajournering) 

- 

 
Kommentar till uppropslistorna 
Sammanträdet inleds med distansdeltagande, då närvarar endast ordförande i Sessionssalen i 
kommunalhuset. När sammanträdet återupptas efter ajournering deltar istället alla deltagare fysiskt på plats i 
kommunalhuset.  
 
Protokollsanteckningar 
Mats Arkhem (SD) anmäler protokollsanteckning, se bilaga A till detta protokoll.  
 
Erik Ottoson (M), fullmäktiges ordförande, anmäler protokollsanteckning, se bilaga B till detta protokoll.  
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 1   
    
    

 
 
 

Beslut rörande inlämnade frågor  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
De inlämnade frågorna får ställas. 

Det noteras till protokollet att när sammanträdet återupptas fysiskt i kommunalhuset 
frågar ordförande fullmäktige om det under sammanträdet tidigare fattade beslutet 
kan bekräftas, och finner härvid att så är fallet. 

 
Sammanfattning 
Inför sammanträdet har följande frågor lämnats in till kommunfullmäktige: 
  

• Fråga ställd av Sara Heelge Vikmång (S) till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande Karl Henriksson (KD) om en trygg hemtjänst för Huddinges äldre, 
se bilaga 1.1 till detta protokoll. 

 
• Fråga ställd av Rasmus Lenefors till förskolenämndens ordförande Tomas 

Selin (C) om åtgärder för att öka tryggheten i förskolan under rådande 
pandemi, se bilaga 1.2 till detta protokoll.   
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 2   
    
    
 

 
 

Svar på nya frågor  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågorna anses besvarade. 

Det noteras till protokollet att när sammanträdet återupptas fysiskt i kommunalhuset 
frågar ordförande fullmäktige om det under sammanträdet tidigare fattade beslutet 
kan bekräftas, och finner härvid att så är fallet.  

 
Sammanfattning 
Svar på fråga ställd av Sara Heelge Vikmång (S) till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD) om en trygg hemtjänst för 
Huddinges äldre, se bilaga 1.1 till detta protokoll. 
  
Karl Henriksson (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande, anför som svar på 
frågan följande: 
  
”Herr ordförande, ledamöter, jag har fått en fråga från Sara Heelge Vikmång som 
lyder som följer: ”När det stod klart i december 2019 att Ekens hemtjänst inte fick 
IVO:s tillstånd att bedriva hemtjänst, tog du då fram en plan för avveckling av 
avtalet?” 
  
Det enkla svaret är nej, jag har inte tagit fram någon plan för avveckling av någon 
utförare. Däremot har förvaltningen sedan länge etablerade rutiner för avveckling 
som kommer att startas ifall ett IVO-beslut om avslag för någon hemtjänstutförare 
vinner laga kraft. Så fort socialförvaltningen fått information om ett lagakraftvunnet 
beslut skriver den fram ett ärende om uppsägning som jag som ordförande fattar 
beslut om å nämndens vägnar. 
  
Enligt kommunens avtal med hemtjänstutförarna har de normalt sett sex (6) månaders 
uppsägningstid ifall kommunen säger upp avtalet och tre (3) månader ifall utföraren 
säger upp det, men enligt IVOs övergångsregler i samband med införandet av 
tillståndsplikten ska hemtjänstutförare som inte fått tillstånd när beslutet vunnit laga 
kraft avvecklas skyndsamt men med hänsyn till kunderna och deras behov. Det blir 
alltså en ordnad avveckling. Biståndshandläggare kommer att kontakta alla kunder 
och ge dem möjlighet att göra ett nytt val. Erfarenheten är att det brukar gå väldigt 
smidigt. Tack!” 
  
Efter det att Karl Henriksson (KD) gett sitt svar på frågan yttrar sig Sara Heelge 
Vikmång (S). 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 2   
    
    
 

  
Ordförande frågar därefter fullmäktige om frågan kan anses besvarad, och finner att 
så är fallet. 
  
Svar på fråga ställd av Rasmus Lenefors till förskolenämndens ordförande 
Tomas Selin (C) om åtgärder för att öka tryggheten i förskolan under rådande 
pandemi, se bilaga 1.2 till detta protokoll. 
  
Tomas Selin (C), förskolenämndens ordförande, anför som svar på frågan följande: 
  
"Tack för frågan. Det är viktigt att vi i politiken är informerade om hur situationen i 
kommunens verksamheter ser ut, och vilka förutsättningar de har för att fullfölja sitt 
uppdrag. 
  
Personalen i Huddinge förskolor har varit avgörande för att personer som jobbar inom 
andra samhällsviktiga funktioner kunnat gå till jobbet, och samhället kunnat fungera. 
De som arbetar i våra förskolor – rektorer, enhetschefer, förskollärare och 
barnskötare, liksom städ och kökspersonal – förtjänar ett stort tack, men jag hoppas 
också att jul- och nyårshelgerna nu ska ge nödvändig återhämtning. Det är avgörande 
att vi alla tar vårt ansvar för att smittspridningen i samhället avtar. 
  
Under pandemin har vi följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Personal och 
barn som uppvisar symptom ska stanna hemma. Sedan en tid gäller även 
hushållskarantän för barn i förskolan. 
  
För att säkerställa att alla rutiner kunnat efterföljas gick vi i april ut med information 
till alla förskolor om hur tillkommande kostnader som uppkommer direkt till följd av 
åtgärder som vidtas på grund av covid-19 ska redovisas. Förskolorna har fått 
ersättning för detta för att inte belasta ekonomin för den ordinarie verksamheten. 
  
För att öka säkerheten för både personal och barn har ett tillägg till ordinarie städning 
under pandemin gjorts. Det innebär att kontaktytor såsom handtag och dylikt 
kontinuerligt ska desinficeras. Detta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation 
för förskola och skola. 
  
I denna vecka (v.51) skickas beredskapspaket ut till förskolor tillsammans med 
checklista för hur verksamheten ska agera när barn uppvisar symptom på covid-19 
under vistelsetid. Beredskapspaketen innehåller utrustning som skall användas vid 
omvårdnadssituationer närmare än två meter när barn uppvisar symptom på covid-19 
under vistelsetid i förskolan i väntan på att barnet blir hämtat av vårdnadshavare. 
  
Fram tills i dag har vi behövt stänga två förskolor. Den ena i samråd med Smittskydd 
Stockholm och den andra på grund av personalbrist i väntan på besked från 
Smittskydd Stockholm. Detta är de två grunder för stängning som regeringen gav 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 2   
    
    
 

 
huvudmän under våren 2020. Både rektorer/enhetschefer och barn- och 
utbildningsförvaltningen har rutiner för när kontakt ska tas med Smittskydd 
Stockholm, rutin för stängning, liksom rutin för öppnande av förskola. 
  
Om det finns bekräftade fall i verksamheten och det, efter samråd med Smittskydd 
Stockholm, görs en bedömning att det finns risk för ytterligare smittspridning ska en 
saneringsstädning utföras. Även för dessa finns rutiner. 
  
Under delar av pandemin har det funnits ett stort behov av vikarierande personal. 
Ibland har vi också behövt omplacera personal för att klara av att hålla 
verksamheterna öppna men har eftersträvat begränsad rörlighet för att minska risken 
för smittspridning i förskolan. När läget varit ansträngt har förskolor under begränsad 
tid vädjat till de vårdnadshavare som haft möjlighet att ha sina barn hemma. Hade vi 
inte gjort det och vårdnadshavare kunnat så hade vi behövt stänga fler förskolor, men 
tack vare förstående Huddingebor har vi kunnat hantera långt mycket mer än vi 
annars gjort." 
  
Efter det att Tomas Selin (C) gett sitt svar på frågan yttrar sig Rasmus Lenefors (S). 
  
Ordförande frågar därefter fullmäktige om frågan kan anses besvarad, och finner att 
så är fallet. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 3   
    
    
 

 
 

Information från kommunrevisionen  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  

Det noteras till protokollet att när sammanträdet återupptas fysiskt i kommunalhuset 
frågar ordförande fullmäktige om det under sammanträdet tidigare fattade beslutet 
kan bekräftas, och finner härvid att så är fallet.  

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde föreligger följande information från kommunrevisionen: 

 
• Revisionsrapport: Granskning av budgetprocessen 

 
• Revisionsrapport: Uppföljning av tidigare granskningar 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 4   
    
Diarienummer KS-2020/1357.915    
 

 
 

Statistikrapporter från socialnämnden, gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden 
enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (2001:453), 2020  
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde föreligger inga rapporter. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 5   
    
Diarienummer KS-2017/990.104    
 

 
 

Skapa en till fotbollsplan med konstgräs vid Nytorps mosse - 
svar på medborgarförslag  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 4 
september 2020, anses medborgarförslaget besvarat.  

Det noteras till protokollet att när sammanträdet återupptas fysiskt i kommunalhuset 
frågar ordförande fullmäktige om det under sammanträdet tidigare fattade beslutet 
kan bekräftas, och finner härvid att så är fallet.  

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Lucas Cremonini att en fotbollsplan med konstgräs 
ska anläggas på Nytorps mosse. Förslagsställaren skriver att det redan idag finns en 
plan där, men när det är matchspel så kan den inte användas av andra som mer 
spontant vill spela. Enligt medborgarförslaget skulle en ytterligare fotbollsplan göra 
det möjligt för flera att spela samtidigt, vilket är bra motion och bra för hälsan. 
  
Medborgarförslaget har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden som i sitt 
svar anser att det redan i dagsläget finns en tillräckligt stor konstgräsyta vid Nytorps 
mosse. Kultur- och fritidsnämnden har dock i sin lokalbehovsplan ytterligare en 
konstgräsplan planerad för Skogås. Nämnden strävar också efter att förbättra 
möjligheterna även för de som inte deltar i organiserade verksamheter. 
  
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det breda utbudet av spontanidrott vid 
Nytorps mosse är bra då det möter flera olika kommuninvånares behov av motion och 
rekreation. 
  
Huddinge kommun har också under första halvåret 2020 anlagt en konstgräsplan i 
Vreten som nu är i drift och bokningsbar i bokningssystemet, vilket förbättrar 
möjligheterna för motion i området även om konstgräsplanen inte är lokaliserad till 
den specifika plats förslagsställaren föreslår. 
  
Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelsens förvaltning att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
I ärendet yttrar sig Bo Källström (L), Leif Dyrvall (DP), Nujin Alacabek (V) och 
Sonia Benavente (V). 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 5   
    
Diarienummer KS-2017/990.104    
 

  
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande frågar fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 
 
Protokollsanteckningar 
Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 5.1 till detta protokoll. 
 
Beslutet ska skickas till 
Förslagsställaren 
Remissinstansen 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 6   
    
Diarienummer KS-2020/2249.182    
 

 
 

Översyn av kommunens budgetprocess  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Budgetprocess för Huddinge kommun fastställs enligt förslag i kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 19 november 2020, att gälla från och med 1 
januari 2021. 

2. Extra sammanträde för kommunfullmäktige fastställs till den 11 november 2021. 

Det noteras till protokollet att när sammanträdet återupptas fysiskt i kommunalhuset 
frågar ordförande fullmäktige om det under sammanträdet tidigare fattade beslutet 
kan bekräftas, och finner härvid att så är fallet.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens 
budgetprocess och tidpunkt för fullmäktiges fastställande av budget. 
  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en process med budgetbeslut under hösten, 
vilket möjliggör att budgeten bygger på senast aktuella data från nationella prognoser 
för planeringsperioden, effekterna av regeringens budgetproposition och en senare 
avstämning av befolkningsutvecklingen. Budgeten blir mer träffsäker, vilket ger en 
bättre styrning på kort och lång sikt. 
  
Med beslut om ett inriktningsärende i juni med tydliga direktiv och instruktioner till 
nämnder och bolag säkerställs att planeringen startar i god tid inför verksamhetsåret. 
  
De krav som anges för nämnderna gäller i tillämpliga delar på samma sätt för 
bolagen. Förslaget till budgetprocess bedöms ge bättre förutsättningar för samordning 
med bolagens budgetprocesser och för att vidareutveckla att budgeten inbegriper 
kommunkoncernen. 
  
Med förslag om att kommunens budgetprocess flyttats från våren till hösten föreslås 
justering av sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. För att ge tid för framtagande av budgetförslag föreslås att 
kommunstyrelsens sammanträde i oktober flyttas, från onsdag 20 oktober till onsdag 
27 oktober. Fullmäktige behandlar budget den 8 november. Samtidigt föreslås att ett 
extra sammanträde för kommunfullmäktige fastställs till den 11 november 2021. 
 
 
 



 

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  SIDA 
  15 (47) 

 

 

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 
    

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 6   
    
Diarienummer KS-2020/2249.182    
 

 
Överläggning i kommunfullmäktige 
I ärendet yttrar sig Nicholas Nikander (L), Sara Heelge Vikmång (S), Nujin Alacabek 
(V) och Karl Henriksson (KD). 
  
Karl Henriksson (KD) yrkar att fullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
  
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande frågar fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med Karl Henrikssons 
(KD) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, och finner härvid att så är 
fallet. 
 
Protokollsanteckningar 
Sara Heelge Vikmång (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 6.1 till detta 
protokoll. 
 
Beslutet ska skickas till 
HKF 9000 
Samtliga nämnder 
Huddinge Samhällsfastigheter AB 
Huge Bostäder AB 
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Fastställande av avfallstaxa 2021  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till ändringar i avfallstaxan från och med 1 januari 2021 enligt bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2020 antas.  

Det noteras till protokollet att när sammanträdet återupptas fysiskt i kommunalhuset 
frågar ordförande fullmäktige om det under sammanträdet tidigare fattade beslutet 
kan bekräftas, och finner härvid att så är fallet.  

 
Sammanfattning 
Kommunen är enligt 15 kap. miljöbalken ansvarig för att omhänderta hushållsavfall. 
Enligt 27 kap. 6 § miljöbalken får kommunen besluta om en taxa för beräkning av 
renhållningsavgiften. SRV Återvinning (SRV) ansvarar för att på Huddinge 
kommuns vägnar samla in och omhänderta hushållsavfall inom kommunen. Taxan 
erläggs till SRV och ska vara gemensam för ägarkommunerna. SRV har lämnat 
förslag på ny taxa för år 2021 och hemställt att ägarkommunernas respektive 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 
  
Osäkerheten för SRV är större än på många år. Naturvårdsverket har avslagit de två 
ansökningar om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsmaterial 
som inkommit vilket skapat stor osäkerhet kring hur insamlingssystemet ska se ut i 
framtiden. Regeringen har vidare aviserat att man ska se över bestämmelserna om 
insamlingssystemen och i remiss föreslagit att kommunerna ska ta över ansvaret för 
insamling och materialåtervinning av returpapper. 
  
De stora oklarheter kring vad som ska gälla insamling av matavfall, tidningar och 
förpackningar inför och under 2021 påverkar SRV’s verksamhet i mycket stor 
utsträckning. Förvaltningen förutsätter att SRV bevakar frågan noggrant och 
uppmärksammar ägarkommunerna på eventuella beslut och åtgärder som kommer 
behöva vidtas med anledning av detta. Utifrån nuvarande mycket osäkra läge och 
efter dialog med ägarna är det klokt av SRV att inte gå fram med alltför omfattande 
förändringar i taxan. 
  
Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i taxan: 
-Generell indexuppräkning av samtliga tjänster 2,38%. 
-Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus på grund av ökade 
kostnader med 10%. 
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SRV redovisar kortfattat konsekvenserna av sitt förslag. Av denna redovisning 
framgår att konsekvenserna av de föreslagna ändringarna bedöms små. 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C), som yrkar att fullmäktige ska besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
  
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande frågar fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med Christian 
Ottossons (C) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, och finner härvid att 
så är fallet. 
 
Protokollsanteckningar 
Christian Ottosson (C) anmäler gemensam protokollsanteckning för Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Drevvikenpartiet samt 
Huddingepartiet, se bilaga 7.1 till detta protokoll. 
 
Beslutet ska skickas till 
SRV Återvinning AB 
Klimat- och stadsmiljönämnden 
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Förslag till nya taxor klimat- och stadsmiljönämndens 
verksamhetsområden  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Taxa för felparkeringsavgifter HKF 3220, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, fastställs att gälla från 
och med den 1 januari 2021. 

2. Ändrad taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd (HKFA) 
fastställs i enlighet med bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 10 
november 2020 att gälla från och med den 1 januari 2021. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2021 gett klimat- och stadsmiljönämnden 
i uppdrag att ta fram förslag till ny taxa för felparkeringsavgifter samt ny taxa för 
ansökan om trafikanordning och schaktavgifter. Nämnden har i beslut den 10 
november 2020 hemställt till kommunfullmäktige att besluta om ändrad taxa för 
felparkeringsavgifter (HKF 3220) samt ändringar i taxa för ansökan om tillfällig 
trafikanordning och schakttillstånd (HKFA). 
  
I Taxa för felparkeringsavgifter, HKF 3220, föreslås att felparkeringsavgifterna höjs 
och att det införs tre nivåer. Syftet med en justering av taxan är att öka 
trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten, minska trafikvolymer samt att 
harmonisera felparkeringsavgifterna med närliggande kommuner. Den höjda avgiften 
prognostiseras ge ökade intäkter om cirka 1,5 mnkr. 
  
I taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd som återfinns i 
Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge 
kommun (HKFA) föreslås att avgiften för dagtaxa Schakt höjs, samt att det införs 
ytterligare en taxa – Påkallat besök. Detta för att uppdatera taxan till aktuella 
förhållanden. Den höjda avgiften prognostiseras ge ökade intäkter om cirka 0,8 mnkr. 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C) och Nujin Alacabek (V). 
  
Christian Ottosson (C) yrkar att fullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
  
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 



 

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  SIDA 
  19 (47) 

 

 

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 
    

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 8   
    
Diarienummer KS-2020/2270.184    
 

 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande frågar fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med Christian 
Ottossons (C) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, och finner härvid att 
så är fallet. 
 
Protokollsanteckningar 
Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 8.1 till detta protokoll. 
 
Beslutet ska skickas till 
Klimat- och stadsmiljönämnden 
HKF 3220 
HKFA 
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Förslag till nya taxor inom bygglovs- och tillsynsnämndens 
verksamhetsområden  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt lag om 
sprängämnesprekursorer HKF 1800, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, fastställs. 

2. Taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200, enligt bilaga 2 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, 
fastställs. 

3. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, inklusive taxebilagorna 1 och 2 HKF 4210, enligt bilaga 3 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, 
fastställs. 

4. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen HKF 4230, enligt bilaga 6 till kommunstyrelsens förvaltnings 
tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, fastställs. 

5. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen HKF 
4240, enligt bilaga 7 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 
10 november 2020, fastställs. 

6. Taxa för Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om 
tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
HKF 4250, enligt bilaga 8 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 
den 10 november 2020, fastställs. 

7. Beslutade taxor i punkt 1-6 ovan gäller från och med 1 januari 2021. 

Indexjusteringar 

8. Handläggningskostnad per timme i tabellerna 1 – 24.1, 25, 26 och 27.4 – 27.7 i 2 § 
i taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200 indexjusteras i enlighet med 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

9. Den nya handläggningskostnaden per timme i 2 § i taxa HKF 2200 ska för 
tabellerna 1-19 vara 1 333 kronor. 

10. Den nya handläggningskostnaden per timme i 2 § i taxa HKF 2200 ska för 
tabellerna 20-24.1, 25, 26 och 27.4 – 27.7 vara 1 113 kronor. 
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11. Timavgiften för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i 
taxa HKF 4230 indexjusteras i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). 

12. Den nya timavgiften i 5 § i taxa HKF 4230 ska vara 1 562 kronor. 

13. Samtliga indexjusteringar i punkt 8-12 ovan gäller från och med 1 januari 2021. 

 
Sammanfattning 
Bygglovs- och tillsynsnämnden har enligt beslut den 14 april 2020 föreslagit 
ändringar i taxor. Förändringarna i några av taxorna är av mer redaktionell art medan 
andra förändringar innebär justeringar i avgifter eller förändringar i när årsavgift 
börjar tas ut. Därutöver har kommunfullmäktige i Mål och Budget 2021 beslutat om 
ökat intäktskrav avseende taxa inom nämndens arbete med prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, HKF 4210. Bygglovs- och tillsynsnämnden föreslår därför i beslut den 9 
november 2020 att timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken höjs från 1 
242 kr i timmen till 1 480 kr i timmen. Föreslagen förändring av timavgiften innebär 
förväntad intäktsökning om 1,5 - 1,8 mnkr. 
  
Alla större förändringar är beskrivna i bilaga 11, Redovisning av föreslagna ändringar 
i taxor inom bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsområden. I bilagorna 12 till 
20 redovisas också samtliga förändringar genom att de har markerats i förslagen på 
ny taxa. 
  
Enligt taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200 samt taxa för bygglovs- 
och tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen HKF 4230 
har bygglovs- och tillsynsnämnden rätt att besluta om indexjustering av taxorna. 
Eftersom förslagen om förändrade taxor i detta ärende behandlas av 
kommunfullmäktige i december samtidigt som taxorna behöver vara beslutade innan 
den 1 januari föreslås kommunfullmäktige i detta ärende samtidigt besluta om 
indexjusteringen. Justeringen skall beräknas med Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV). Sveriges kommuner och regioner som tar fram PKV angav 1 
oktober 2020 att PKV för 2021 är 1,7 procent. 
 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande frågar fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 
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Beslutet ska skickas till 
Bygglovs- och tillsynsnämnden 
HKF 4260 
HKF 1800 
HKF 2200 
HKF 4210  
HKF 4230 
HKF 4240 
HKF 4250 
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Ändrad bolagsordning Huddinge Samhällsfastigheter AB  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förslag till ändrad bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB fastställs 
enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 13 
oktober 2020. 

2. Uppdra till Huddinge Samhällsfastigheter AB att behandling av förslaget till 
ändrad bolagsordning för bolaget sker på ordinarie årsstämma. 

 
Sammanfattning 
Bolagsordningen för Huddinge Samhällsfastigheter AB fick sin nuvarande form i 
samband med fissionen av Huge Fastigheter 2017 och reviderades senast 2018. 
Kommunfullmäktige godkände revideringarna den 18 juni 2018, § 23. 
  
Till följd av kommunfullmäktiges beslut om ny lokalförsörjningsprocess och 
förändrad lagstiftning finns ett behov att revidera bolagsordningen. 
  
Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med Huddinge Samhällsfastigheter AB 
upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB. 
 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande frågar fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 
 
Beslutet ska skickas till 
Huddinge Samhällsfastigheter AB 
HKF 
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Nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, HKF 
3110  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förslag till nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, HKF 3110 
godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings reviderade 
tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020. 

2. Förslaget till nytt gatukostnadsreglemente, HKF 3110 ska tillämpas från och med 
det att kommunfullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft och ska gälla för 
fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd fattas efter nämnda 
tidpunkt. För fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd fattats före 
nämnda tidpunkt gäller de övergångsbestämmelser som framgår av HKF 3110, bilaga 
1. 

 
Sammanfattning 
Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en 
gata eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att tillgodose 
ett områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till 
sådana platser, får kommunen enligt 6 kap. 24 § plan- och bygglagen (nedan förkortat 
PBL) besluta att ägarna till fastigheterna i området ska betala kostnaderna för sådana 
åtgärder. Mot bakgrund av motsvarande bestämmelse i den äldre plan- och bygglagen 
antog kommunfullmäktige den 5 november 2007, § 200, gällande 
gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun (HKF 3100). I beslut av fullmäktige 
den 10 oktober 2011, § 188, samt den 8 december 2014, § 8, har vissa justeringar 
gjorts i reglementet. Reglementet framgår av bilaga 2 till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande reviderat den 6 november 2020 i detta ärende. 
  
Under målet Ekosystem i balans i Mål & Budget 2016 (s. 29) gavs ett uppdrag om 
genomförandet av en utredning för att se över det befintliga gatukostnadsreglementet. 
Som skäl härför angavs att den nödvändiga omvandlingen av äldre fritidshusområden 
innebar en utmaning. För att möjliggöra detta skulle även utbyggnadsplanen för 
vatten och avlopp uppdateras. 
  
I gatukostnadsreglementet anges grunderna för skyldigheten att betala kostnader för 
gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning. 
Reglementet ska tillämpas när kommunen upprättar förslag till kostnadsfördelning 
inom ett fördelningsområde inom Huddinge kommun. Då en byggherre eller en 
fastighetsägare åtagit sig att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, 
  



 

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  SIDA 
  25 (47) 

 

 

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 
    

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 11   
    
Diarienummer KS-2020/1682.112    
 

 
vägar och andra allmänna platser inom ett exploateringsområde ska reglementet inte 
tillämpas. 
  
Kommunen ska enligt 6 kap. 24 PBL besluta om 
a) avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen, 
b) vilka kostnader som ska fördelas och 
c) grunderna för fördelningen. 
  
Kommunstyrelsens förvaltning har under hösten år 2020 utarbetat ett förslag till nytt 
gatukostnadsreglemente daterat den 22 oktober 2020, vilket förelåg för beslut i 
kommunfullmäktige den 2 november 2020. De mer betydande förändringarna i 
förslaget jämfört med gällande reglemente var följande: 
a) Möjligheten att jämka kostnadsunderlaget för vissa gator föreslås bli mindre 

omfattande. 
b) Som huvudregel bör fastigheterna inom fördelningsområdet åsättas andelstal för 

olika ändamål enligt § 8 punkten 2 i reglementsförslaget varefter 
kostnadsunderlaget delas med det sammanlagda andelstalet för fastigheterna. 

c) I det fall befintlig fastighet är delbar och ensam eller tillsammans med del eller 
delar av annan fastighet kan bilda tillkommande fastighet/fastigheter ska ägaren 
till sådan befintlig fastighet påföras och vara betalningsskyldig för ytterligare 
andel i proportion till hur stor andel av sådan tillkommande fastighet alternativt 
sådana tillkommande fastigheter som fastigheten bedöms kunna bidra med.  

d) Betalningsskyldigheten för tillkommande fastighet enligt c) inträder först då den 
tillkommande fastigheten bildats alternativt - om sådan fastighet inte bildats inom 
nio år från slutbesiktningen – nio år från det att den anläggning som betalningen 
avser kan användas för fastigheten på avsett sätt. Ägaren till sådan tillkommande 
fastighet blir betalningsskyldig såvida gatukostnaden inte förfallit till betalning 
före tillträdesdagen. Betalningsskyldigheten för sådan andel kan i vissa fall 
jämkas. 

e) Regeln i § 9 i gällande reglemente om att den på en fastighet belöpande 
gatukostnaden som överstiger 4,5 prisbasbelopp ska jämkas med hälften föreslås 
inte längre gälla. 

f) Regler har införts om att ett beslut om att godkänna en avbetalningsplan under 
vissa omständigheter ska upphöra att gälla, vilket innebär en striktare tillämpning 
av reglerna om avbetalning. 

g) Anstånd ska endast kunna gälla under högst 9 år. 
h) Bilaga 1 till gällande gatukostnadsreglemente innefattande policy för 

huvudmannaskap och gatustandard inom Huddinge kommun utgår. 
i) Undantaget i gällande gatukostnadsreglemente om att reglementet inte ska 

tillämpas för områden som omfattas av gällande detaljplan, vilken antagits före 
nämnda reglementes fastställande och där tillåten markanvändning huvudsakligen 
avser bostadsbebyggelse som inte utgörs av fritidshus, har försetts med det  
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tillägget att undantaget inte gäller för de omvandlingsområden som finns med i 
kommunens VA-utbyggnadsprogram. 

  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2020 beslöt fullmäktige 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förnyad beredning. Motiveringen för 
återremissen angavs enligt följande: ”Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för 
att komplettera det med information om hur fördelning av andelstal för parhus görs”. 
  
Med anledning av återremissen har kommunstyrelsens förvaltning skrivit om § 8 
punkten 2 i gatukostnadsreglementet. Denna punkt avser vilka andelstal fastigheterna 
inom fördelningsområdet ska åsättas. Punkten a) har förtydligats så att den endast 
omfattar fastighet för friliggande en- eller tvåbostadhus, parhus, radhus eller 
kedjehus. Punkten b) har ändrats så att den inte omfattar parhus, radhus eller 
kedjehus. För sådana fastigheter ska vad som sägs i punkten f) tillämpas. Föreslagen 
ändring av punkten e) innebär att befintlig fastighet med parhus, radhus eller kedjehus 
ska åsättas 0,8 andelar per tillkommande parhus-, radhus- eller kedjehusenhet utöver 
den första enheten. Tillkommande fastighet avsedd för parhus, radhus eller kedjehus 
ska enligt punkten f) åsättas 0,8 andelar per parhus-, radhus- eller kedjehusenhet. 
Slutligen har efter punkten f) tillagts ett nytt stycke enligt vilket punkterna a) och b) 
gäller enbart fastigheter för bostadsändamål som inte är att anse som flerbostadshus. 
Med enhet avses varje enskilt parhus, radhus eller kedjehus oavsett hur många 
bostäder som inryms i enheten. 
  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige antar ett nytt 
gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun i enlighet med bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings reviderade tjänsteutlåtande daterat den 6 november 
2020samt att det nya reglementet ska tillämpas från och med det att 
kommunfullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft och ska gälla för 
fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd har fattats efter nämnda 
tidpunkt. För fördelningsområden där samråd har fattats före nämnda tidpunkt gäller 
fortsatt de gamla gatukostnadsreglementena HKF 3510 från 1991 och HKF 3100 från 
2007 (reviderat 2011). 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
I ärendet yttrar sig Anders Lönroth (MP), Mats Arkhem (SD), Britt Björneke (V), 
Lisbeth Krogh (HP) och Nicholas Nikander (L). 
  
Anders Lönroth (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras i enlighet med 
Miljöpartiets förslag till beslut i ärendet, se bilaga 11.1 till detta protokoll. Vidare 
yrkar Anders Lönroth (MP) i andra hand att ärendet avslås. 
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Mats Arkhem (SD) yrkar att ärendet återremitteras i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till beslut i ärendet, se bilaga 11.2 till detta protokoll. 
  
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Proposition ställs i två steg. 
  
Ordförande ställer först propositioner mot varandra, om bifall till att ärendet ska 
avgöras idag mot bifall till att ärendet återremitteras. Ordförande finner härvid att 
fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
  
Ordförande ställer härefter propositioner mot varandra, om bifall till 
kommunstyrelsens förslag mot avslag till detsamma. Ordförande finner härvid att 
fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer i kommunfullmäktige 
Anders Lönroth (MP), för Miljöpartiets fullmäktigegrupp, reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag, se bilaga 11.1 till detta protokoll. 
  
Mats Arkhem (SD), för Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp, reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag, se bilaga 11.2 till detta protokoll. 
 
Protokollsanteckningar 
Britt Björneke (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 11.3 till detta protokoll. 
  
Lisbeth Krogh (HP) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 11.4 till detta protokoll. 
 
Beslutet ska skickas till 
Huddinge kommuns författningssamling  
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Inriktningsbeslut för Huddinge kommun - översiktsplan 2050  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Inriktning för Huddinge kommuns översiktsplan 2050, i enlighet med vad som 
framgår av kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 21 oktober 2020, 
godkänns. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav den 8 juni 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 
Huddinges översiktsplan. En översiktsplan visar kommunens strategiska och 
långsiktiga viljeinriktning gällande mark- och vattenanvändningen. 
  
Det första steget i revideringen av översiktsplanen har varit att omarbeta målbilden så 
att den fångar den aktuella politiska viljan och samtidigt sträcker sig till 2050. 
  
Målbilden har arbetats fram genom en process med tre workshops med politiska 
representanter från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Processen har även 
följts av en hållbarhetsbedömning. 
  
Ett förslag till inriktning har tagits fram med följande samhällsbyggnadsmål: 

• Ett levande och växande Huddinge 
• Ett Huddinge i samspel med naturen 
• Ett Huddinge som håller ihop 
• Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan 

  
Nästa steg i processen är att utifrån den godkända inriktningen arbeta fram ett 
planförslag som beskriver Huddinge kommuns långsiktiga användning av mark och 
vatten. 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
I ärendet yttrar sig Nicholas Nikander (L), Sara Heelge Vikmång (S), Britt Björneke 
(V), Anders Lönroth (MP), Daniel Dronjak (M), Christian Ottosson (C) och Karl 
Henriksson (KD). 
  
Daniel Dronjak (M) och Karl Henriksson (KD) yrkar båda att fullmäktige ska besluta 
i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
  
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
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Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande frågar fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 
 
Protokollsanteckningar 
Sara Heelge Vikmång (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 12.1 till detta 
protokoll. 
  
Britt Björneke (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 12.2 till detta protokoll. 
  
Anders Lönroth (MP) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 12.3 till detta 
protokoll. 
  
Christian Ottosson (C) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 12.4 till detta 
protokoll. 
 
Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Huge Bostäder 
Huddinge Samhällsfastigheter 
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Förlängning av avsteg från HKF 1210 om avgifter för vissa 
upplåtelser av offentlig plats med anledning av tillfälliga 
lättnader rörande uteserveringar, matvagnar och dylikt  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till förlängning av avsteg från HKF 1210 om avgifter för vissa upplåtelser av 
offentlig plats, avseende punkterna 2.1 - 2.4, föranlett av det särskilda ekonomiska 
läge samhället befinner sig med anledning av det nya coronaviruset, godkänns i 
enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 14 oktober 
2020. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare utrett vad kommunen kan göra för att 
minska smittspridningen och för att underlätta för näringslivet i kommunen i 
samband med spridningen av det nya coronaviruset. Det resulterade i att 
kommunfullmäktige tog ett beslut om tillfällig befrielse av avgift avseende punkterna 
2.1-2.4 under perioden 1 mars till 31 december 2020 (KS 2020/792). 
  
Aktuella förslaget innebär att befrielsen av avgift för punkterna 2.1-2.4 förlängs till 
30 september 2021 till följd av corona situationen 
  
Punkterna 2.1-2.4 avser: 
2.1 Permanent placering för användning året runt, 2.2 Plats för tillfällig eller 
säsongsbetonad försäljning, 2.3 Plats för del av dag under en viss tidsperiod, 2.4. 
Uteservering eller varuexponering. Avstegen innebär en tillfällig befrielse av avgift 
för uteserveringar, matvagnar, torghandel och jämförbar verksamhet under perioden 1 
januari till 30 september 2021. 
  
Syftet med lättnaderna bedöms främst vara för att minska smittspridningen i 
samhället men också för att underlätta för näringslivet i kommunen. 
  
Tillfälliga avsteget från taxan innebär en minskad intäkt om ca 200 000 kr under 
2021. 
  
Tillståndshavare som redan betalat in taxan för ovanstående period och ändamål 
föreslås bli krediterade. 
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Överläggning i kommunfullmäktige 
I ärendet yttrar sig Rasmus Lenefors (S). 
  
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande frågar fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 
 
Protokollsanteckningar 
Rasmus Lenefors (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 13.1 till detta protokoll. 
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Ny avsiktsförklaring avseende åtgärdsvalsstudie väg 226 
Huddingevägen Vårsta- Södra länken  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Med upphävande av fullmäktiges beslut den 20 augusti 2018 paragraf 12 föreslås att 
avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, Trafikverket och Region Stockholm 
genom trafikförvaltningen avseende åtgärdsvalsstudie väg 226 Huddingevägen 
Vårsta-Södra länken godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2020. 

 
Sammanfattning 
En åtgärdsvalsstudie har genomförts under åren 2014 - 2017 och arbetet har syftat till 
att nå en samsyn om lämpliga funktioner och utformning för stråket Vårsta-Södra 
länken av väg 226. 
  
Två avsiktsförklaringar har upprättats mellan berörda kommuner (Botkyrka och 
Huddinge), Trafikverket och Region Stockholm. En del är gemensam och en del är 
för respektive kommun. 
  
Avsiktsförklaringen i en första version togs fram under våren 2018 och godkändes då 
av Huddinges kommunfullmäktige (2018-08-20 KF §12). Efter detta framkom att 
Stockholms stad inte avsåg att skriva under avsiktsförklaringen. Ett omtag gjordes 
därför att övriga parter. Justeringar har gjorts i texten sedan den beslutade versionen 
från 2018. 
  
Avsiktsförklaringarna syftar till att lägga fast de val och överväganden som gjorts i 
arbetet med åtgärdsvalsstudien samt ge vägledning för fortsatt arbete och precisera 
ansvarsfördelning mellan parterna. 
  
Den långsiktiga inriktningen för väg 226 är att förbättra framkomlighet och 
trafiksäkerhet och öka tillgänglighet mellan kommundelar på var sida om vägen 
genom att bygga om de signalreglerade korsningarna till planskilda korsningar samt 
att komplettera vägen med ett regionalt cykelnät. 
  
Utredningar om hållbart resande med mera planeras. En avstämning av stråkets 
utformningsprincip ska göras efter utvärdering av utredningar och med hänsyn till 
Stockholms stads planering. 
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På kort sikt behöver åtgärder prioriteras för att öka säkerheten för oskyddade 
trafikanter och kollektivtrafikens framkomlighet. 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
I ärendet yttrar sig Anders Lönroth (MP) och Nicholas Nikander (L). 
  
Anders Lönroth (MP) yrkar att fullmäktige ska besluta i enlighet med Miljöpartiets 
förslag till beslut, se bilaga 14.1 till detta protokoll. 
  
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till kommunstyrelsens 
förslag mot bifall till Miljöpartiets förslag. Ordförande finner härvid att fullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer i kommunfullmäktige 
Anders Lönroth (MP), för Miljöpartiets fullmäktigegrupp, reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag, se bilaga 14.1 till detta protokoll. 
 
Beslutet ska skickas till 
Trafikverket 
Region Stockholm, trafikförvaltningen 
Botkyrka kommun 
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Detaljplan för Bergskammen 46 inom kommundelen 
Segeltorp – beslut om antagande  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för Bergskammen 46 antas enligt kommunstyrelsens förvaltnings 
tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2020 med tillhörande antagandehandlingar, 
bilaga 1, 2, 3 och 4. 

 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att ge en byggrätt som gör befintlig bostadsbebyggelse inom 
fastigheten planenlig. 
  
Planen har varit utsänd på samråd och granskning. 
  
Planområdet utgörs av en kuperad villatomt i ett befintligt villaområde i Segeltorp. 
Tomten är cirka 700 m2 . På tomten finns utöver byggnaden, gräs, enstaka små 
träd/sly och enstaka större träd av björk och gran. Området omfattas inte av några 
riksintressen eller någon skyddsvärd natur eller särskilt biotopskydd. Inga betydande 
naturvärden finns i planområdet. 
  
Området är utpekat som kulturhistorisk särskilt värdefull miljö Huddinge 
kulturmiljöprogram. Området bedöms kunna kompletteras med ny bebyggelse 
förutsatt att traditionen med terränganpassning och placering på tomten och utpekade 
karaktärsdrag respekteras. 
  
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att planen inte bedöms kunna ge 
upphov till betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, enligt 6 kap 3§ 
MB och 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas för planen. 
 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande frågar fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökanden 
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Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 i Huddinge 
kommun  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Partistöd till de politiska partier som är representerade i fullmäktige ska under år 
2021 ges dels som ett grundstöd om 166 516 kronor per parti och dels med ett belopp 
om 67 750 kronor per mandat i kommunfullmäktige. 

2. För mottagaren av partistödet gäller de regler för kommunalt partistöd i Huddinge 
kommun, om vilka kommunfullmäktige beslöt den 17 december 2018, § 17. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde den 17 december 2018 § 17 regler för kommunalt 
partistöd i Huddinge kommun för perioden 2019 – 2022. I beslutet framgår att 
partistödet till de politiska partier som är representerade i fullmäktige utgår dels som 
ett årligt grundstöd per parti, dels som ett årligt mandatstöd per mandat i 
kommunfullmäktige med 2019 som basår. 
  
För varje år därefter ska grundstödet och mandatstödet justeras så att de följer den 
procentuella ändringen av inkomstbasbeloppet från basåret fram till det aktuella året. 
För år 2021 innebär detta en ökning mot 2019 års belopp med 5,9 procent. 
  
Mot bakgrund av detta föreslås partistödet för 2021 vara ett grundstöd om 166 516 
kronor per parti och ett mandatstöd om 67 750 kronor per mandat. 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
I ärendet yttrar sig Mats Arkhem (SD) och Ingalill Söderberg (DP). 
  
Mats Arkhem (SD) yrkar att fullmäktige ska bifalla Sverigedemokraternas förslag till 
beslut i ärendet, se bilaga 16.1 till detta protokoll. 
  
Ingalill Söderberg (DP) yrkar att fullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
  
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
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Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till Sverigedemokraternas 
förslag mot bifall till kommunstyrelsens förslag, och finner härvid att fullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer i kommunfullmäktige 
Mats Arkhem (SD), för Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp, reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag, se bilaga 16.1 till detta protokoll. 
 
Beslutet ska skickas till 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
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Upphävande av regler för Huddinge kommuns miljöpris – 
Hemställan från klimat- och stadsmiljönämnden   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – upphör att gälla och tas bort 
från Huddinge kommuns författningssamling. 

 
Sammanfattning 
Klimat- och stadsmiljönämnden har hemställt till kommunfullmäktige att regler för 
Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – ska upphöra att gälla och tas bort från 
Huddinge kommuns författningssamling. 
  
I och med att ansvaret för miljöpriset sedan den 1 januari 2019 flyttats över till 
klimat- och stadsmiljönämnden, som antagit nya regler för Huddinge kommuns 
miljöpris, instämmer kommunstyrelsens förvaltning att Regler för Huddinge 
kommuns miljöpris – HKF 9222 – ska upphöra att gälla och tas bort från Huddinge 
kommuns författningssamling.  
 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande frågar fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 
 
Beslutet ska skickas till 
Klimat- och stadsmiljönämnden 
Huddinge kommuns författningssamling (HKF) 
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Samordning av drift och underhåll av utemiljöer mellan 
kommunen, Huge Bostäder AB och Huddinge 
Samhällsfastigheter AB  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Rapporten om samordning av drift och underhåll av utemiljöer i Huddinge 
kommun, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 
oktober 2020, godkänns. 

2. Huddinge Samhällsfastigheter ABs uppdrag i ägardirektivet att i samarbete med 
kommunen genomföra en utredning av framtida organisation för idrottsanläggningar 
ska återrapporteras i mars 2021. 

 
Sammanfattning 
I Mål och budget för 2020 framgår att en särskild prioritering under målet ”Bra att 
leva och bo” är att drift och underhåll av utemiljöer ska samordnas mellan 
kommunen, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Som en följd 
tillsattes ett projekt med målet att ta fram ”En samlad och väl förankrad rapport för 
olika samordningsförslag, som både på kort och lång sikt kan bidra till samverkan 
och kostnadseffektivitet mellan Huddinge kommun, Huge Bostäder AB och 
Huddinge Samhällsfastigheter AB när det kommer till drift och underhåll av 
utemiljöer”. Vidare skulle projektet göra nytto- och kostnadsanalyser av förslagen 
samt redogöra för redan pågående samverkansaktiviteter. 
  
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att finna en samordning av drift 
och underhåll av utemiljöer för Huddinge kommun av rationella skäl och därför 
föreslås att kommunen utvecklar och konkretiserar samarbetet i den löpande driften 
inom de tre huvudområden; drift och underhållsperspektivet i 
samhällsbyggnadsprocessen, gemensamma upphandlingar, samlokalisering av 
driftpersonal och maskinparker. Avseende samordningen av drift av 
idrottsanläggningar ska uppdraget som Huddinge Samhällsfastigheter AB fick i sitt 
ägardirektiv att i samarbete med kommunen genomföra en utredning av framtida 
organisation för idrottsanläggningar återrapporteras i särskild ordning i mars 2021. 
 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande frågar fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 18   
    
Diarienummer KS-2019/2750.361    
 

 
Beslutet ska skickas till 
Huddinge Samhällsfastigheter AB 
Huge Bostäder AB 
Klimat- och stadsmiljönämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 19   
    
Diarienummer KS-2020/93.901    
 

 
 

Befrielse från förtroendeuppdrag   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att befria följande personer från uppdrag enligt 
tabell:   

Yossi Sigal (S) Från uppdraget som ledamot i 
bygglovs- och tillsynsnämnden  

Niklas Johansson (KD) Från uppdraget som ledamot i 
styrelsen för Södertörns Energi 
AB 

Jan Hermansson (HP) Från uppdragen som ersättare i 
socialnämnden 

Coskun Binay (DP) Från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden 

Kerstin Medin  (V) Från uppdraget som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden  

Arnold Boström (SD) Från uppdraget som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden 

Jenny Hansson Magnvall (M) Från uppdraget som ersättare i 
gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Carl Tjernell (V)  Från uppdraget ersättare i 
gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden  

Pia Berkman (KD) Från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Barbro Lind (MP) Från uppdraget som ledamot i 
vård- och omsorgsnämnden  

Steven Lowenrud (DP) Från uppdraget som ersättare i 
grundskolenämnden 

Malin Augustsson (V) Från uppdraget som ersättare i 
klimat- och stadsmiljönämnden  

  

2. Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län hemställa om 
åtgärd för utseende av nya ersättare i kommunfullmäktige efter Pia Berkman (KD). 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 20   
    
Diarienummer KS-2020/93.901    
 

 
 

Val, fyllnadsval och fyllnadsnomineringar   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande val och nomineringar för nedan angivna 
tider: 
Ny ledamot och nya ersättare i bygglovs- och tillsynsnämnden för perioden 
till och med den 31 december 2022 (fyllnadsval) 
Seija Gregor (S) Ny ledamot efter Yossi Sigal 

 
Jeanette Dahlgren (S) Ny ersättare efter Seija Gregor 

 
Magnus Nilsson Rosander (L) Ny ersättare efter Jan Forsell 

 
Ny ersättare i grundskolenämnden för perioden till och med den 31 
december 2022 (fyllnadsval) 
Pia Berggren 
 

(DP) Efter Steven Lowenrud 

Ny ledamot och ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden till 
och med den 31 december 2022 (fyllnadsval) 
Robert Forsman (V) Ny ledamot efter Kerstin Medin  

 
Linus From (SD) Ny ersättare efter Arnold 

Boström 
Ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden för perioden till och med den 31 
december 2022 (fyllnadsval) 
Per Öberg (MP) Efter Barbro Lind  

 
Ny ersättare i socialnämnden för perioden till och med den 31 december 
2022 (fyllnadsval) 
Ellen Reuterberg (DP) Efter Coskun Binay 

 
Ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för perioden till 
och med den 31 december 2022 (fyllnadsval) 
Alexander Lövkvist Trapp (V) Efter Carl Tjernell  

 
Ny ersättare i styrelsen för Huge Bostäder AB för perioden till och med 
den 31 december 2022 (fyllnadsval) 
Staffan Wille Alexander Birksten 
 

(S) Efter Johan Hagman 
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Ny ledamot i styrelsen för Södertörns Energi AB för följande perioder: 
• från ordinarie bolagsstämma år 2021 till och med ordinarie 

bolagsstämma år 2022, samt 
•  från ordinarie bolagsstämma år 2022 till och med ordinarie 

bolagsstämma år 2023 
 (fyllnadsval) 

Karl Henriksson (KD) Efter Niklas Johansson 
 

Nominering av nämndemän till Södertörns tingsrätt för perioden från och 
med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021 
Olle Oskarsson (C)  
Daniel Mahouk (L)  
Richard Rönnklint (KD)  
Cecilia Nordin (DP)  
Patrik Willingstam (DP)  
Nicole Ilias (S)  
Roger Alis (V)  
Roberts Forsman (V)  
Hasine Alis (V)  
Peter Johansson (MP)  
Sara Nordström (MP)  
Linus From (SD)  
Maria Seldée (M)  
Love Bergström (M)  
Diana Molinsky (M)  
Gunilla Slättås (M)  

 
Sammanfattning 
Nomineringar till de aktuella valen har tillställts fullmäktige i ett val-PM 
sammanställt av förvaltningen. 
 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med val-PM:et i sin helhet, 
och finner härvid att så är fallet. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 21   
    
Diarienummer KS-2015/2108.119    
 

 
 

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun - svar på motion 
väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara 
Holmgren (S)  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, 
daterat den 21 oktober 2020, bifalls motionen. 

 
Sammanfattning 
Sara Helge Vikmång, Yosef Sigal och Sara Holmgren (samtliga S) inkom den 2 
november 2015 med en motion om att Huddinge kommun inför en kostpolicy som 
syftar till att vägleda och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet. 
  
Motionen har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, före detta 
gymnasienämnden, socialnämnden och före detta äldreomsorgsnämnden. 
  
Remissinstanserna, liksom kommunstyrelsens förvaltning, ser i grunden positivt på 
förslagen i motionen. En policy som beskriver och tydliggör hur verksamheterna ska 
arbeta med kosten blir en tydlig vägledning i det dagliga arbetet med att säkerställa 
och bidra till en kvalitetssäkring av kosten i kommunens verksamheter. 
  
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen 
bifalls. Vidare föreslås att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att, i samråd 
med barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen 
och socialförvaltningen, ta fram ett förslag till kostpolicy för Huddinge kommun. 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
I ärendet yttrar sig Yossi Sigal (S), som yrkar att fullmäktige ska besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
  
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Propositioner i kommunfullmäktige 
Ordförande frågar fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med Yossi Sigals (S) 
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, och finner härvid att så är fallet. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 21   
    
Diarienummer KS-2015/2108.119    
 

 
Beslutet ska skickas till 
Remissinstanserna 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 22   
    
    
 

 
 

Beslut rörande inlämnade motioner och interpellationer  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. De inlämnade motionerna får ställas. 

2. Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
Till kommunfullmäktiges sammanträde har följande motioner inlämnats:  
  

• Motion om beslut gällande hemtjänst i kommunal regi - väckt av Ann Clewett 
(SD), Arnold Boström (SD) och Malena Karanovic (SD) 

 
• Avbryt avvecklingen av den kommunala hemtjänsten - motion väckt av Sara 

Heelge Vikmång (S), Nujin Alacabek (V) och Anders Lönroth (V) 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 23   
    
Diarienummer KS-2019/3307.915    
 

 
 

Delgivningar   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av delgivningarna. 

 
Sammanfattning 
Följande delges kommunfullmäktige: 
 

• Kommunstyrelsens beslut den 26 oktober 2020:  
Beslut att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra 

 
• Boendes yttrande angående detaljplan för Bergskammen 46 

 
• Brev I från fastighetsägare rörande beslut om nytt gatukostnadsreglemente 

 
• Brev II från fastighetsägare rörande beslut om nytt gatukostnadsreglemente 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunfullmäktige 14 december 2020 § 24   
    
    
 

 
 

Information om vinnare av Huddinge kommuns miljöpris, 
Huddinges Byggnadspris samt pris för Instagramtävling för 
grundskolelever inom demokratidagar 2020  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om följande: 

 
• Miljöpriset 2020 delas ut till Miljöklubben på Långsjöskolan. 

 
• Huddinges byggnadspris 2020 har av Huddingeborna tilldelats Härbreparken i 

Skogås. 
 

• Instagrampriset 2020 går till Erik på Lindskolan.   
 

 
 

 
 



Protokollsanteckning 
Med denna protokollsanteckning vill jag först understryka att 
mitt deltagande i den fysiska delen av kommunfullmäktige gjordes under protest. Vidare vill 
jag redogöra för varför genomförandet bör kritiseras. 

Kommunfullmäktiges ledamöter blev specifikt kallade till ett digitalt sammanträde. Men till 
skillnad från det förra heldigitala sammanträdet hade vissa ledamöter och troligtvis även 
kommunhuset uppkopplingsproblem och kunde inte se aktuell talare, så som 
kommunallagen erfordrar. 

Personligen upplevde jag inga problem överhuvudtaget. Men då problemet var så påtagligt 
för många andra ledamöter, beslutade fullmäktiges ordförande att, efter flertalet 
ajourneringar, utlysa ett fysiskt sammanträde som skulle äga rum redan en halvtimme 
senare. 

Även om jag har förståelse för viljan till snabb anpassning, finner jag genomförandet 
fullständigt oacceptabelt.  

Även om jag hann ta mig till kommunhuset och förfarandet, i just det här fallet, inte 
resulterade i några konsekvenser för utfallen i beslutsfattandet, kvarstår faktum. Nämligen 
att förfarandet var riskabelt eftersom ledamöterna hade kunnat befinna sig var som helst, 
och inte haft möjlighet att delta på den fysiska delen av sammanträdet. 

Om jag inte hade kunnat ta mig till kommunhuset hade det tredje största partiet i Huddinge 
inte representerats alls, då fullmäktiges ordförande prompt ville genomföra sammanträdet 
vare sig vi var representerade eller inte. 

Detta hade inneburit att behandlingen av våra olika förslag till beslut hade uteblivit, och vi 
hade definitivt inte kunnat reserverat oss mot olika beslut. Teoretiskt sett hade valet av våra 
nämndrepresentanter också kunnat utebli. 

Detta leder oss in ett odemokratiskt tillstånd. Att sammankalla ett fullmäktigesammanträde 
med 31 olika ledamöter vars rätt att delta avgörs av om de kan ta sig till kommunhuset på 30 
minuter eller inte, är inte ett rimligt tillvägagångssätt för kommunens högsta beslutande 
organ. 

Faktumet att den av myndigheter starkt rekommenderade gränsen för åtta personer heller 
inte respekterades, är också värt att kritisera. Många av kommunfullmäktiges ledamöter 
befinner sig inom riskgrupper. 

Sverigedemokraterna förordar att man i sådana situationer istället kallar till ett nytt 
sammanträde, ett annat datum, där alla demokratiskt valda ledamöter ges möjlighet att 
delta på lika villkor. 

Mats Arkhem, gruppledare. 
Sverigedemokraterna 

Protokollsanteckning 
2020-12-14 
Kommunfullmäktige 
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Jag vill rikta ett stort tack till de av fullmäktiges ledamöter som uppvisade sådan flexibilitet i 
arbetsformer så att situationen kunde hanteras. Lösningen var långt ifrån optimal men under 
omständigheterna nödvändiga.  

Erik Ottoson 
Kommunfullmäktiges ordförande 

Protokollsanteckning 

Under 2020 har kommunfullmäktiges arbetsformer varit under ständig påfrestning från den pandemi 
som råder. I fokus har stått att minska smittspridningen och att vidmakthålla beslutsförmågan hos 
kommunens högsta beslutande organ.  

Jag har i tidigare protokollsanteckningar på detta tema redogjort för de överväganden som har legat till 
grund de sätt som fullmäktige har hanterat situationen och jag vill på detta sätt göra ytterligare en 
inlaga i samma serie.  

Kommunfullmäktiges sammanträde 14 december 2020 var tänkt att, precis som föregående 
sammanträde, ske helt digitalt med undantag för undertecknad som tillsammans med ansvariga 
tjänstemän var på plats i sessionssalen i kommunhuset. Övriga deltagare deltog på distans via 
”Microsoft Teams”. Erfarenheterna av detta var goda från det föregående sammanträdet varför 
gruppledarna för fullmäktiges partier kom överens om att mötet kunde genomföras utan några 
begränsningar av debatt och talartid utöver det vanliga. Sammanträdet fortlöpte således till en början 
som vilket sammanträde som helst. Efter en tid uppmärksammades jag på att flera ledamöter hade 
problem med att se övriga deltagare i sammanträdet varför vi inledde ett försök att åtgärda problemen 
genom att berörda ledamöter slog av och på sin kamera. Ganska snart stod det klart att detta endast var 
en kortsiktig lösning då problemet uppstår när programvaran behöver prioritera bandbredd för att 
kunna fungera. Det ledde till att ledamöter med en god uppkoppling hade små eller inga problem men 
ledamöter med en sämre uppkoppling hade större problem. Vilken ledamot som hade vilken nivå av 
uppkoppling vad under sammanträdet omöjligt att avgöra.  

Kommunallagens krav på att alla deltagare ska kunna se och höra varandra på lika villkor är en 
förutsättning för att sammanträdet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt. Detta kunde vi ganska 
snabbt konstatera att vi inte kunde uppfylla under de då rådande omständigheterna. Sammanträdet 
ajournerades och en överläggning mellan de gruppledare som befann sig på sina kontor i huset vidtog 
där vi konstaterade att endast ett fysiskt sammanträde kunde fortsätta och jag beslutade att häva mitt 
beslut om att tillåta deltagande på distans för samtliga ledamöter. Enligt tidigare överenskommelser 
mellan gruppledarna så var det på detta sätt en situation av detta slag skulle hanteras. Överväganden 
gjordes om sammanträdet skulle återupptas en annan dag i en för ändamålet lämplig lokal men 
närvarande gruppledare valde att istället försöka inkalla minst 31 personer till sessionssalen samma 
kväll för att fortsätta sammanträdet. Försöket lyckades och ett tillräckligt antal ledamöter kunde 
infinna sig inom 45-60 minuter för att låta sammanträdet fortsätta. Samtliga partier kunde då vara 
representerade vilket möjliggjorde för samtliga partigrupper att göra sin röst hörd om behov fanns. 
Ledamöterna eftersträvade korta inlägg och debatter för att minska tiden under vilken de behövde 
finnas fysiskt på plats.  

Då oro fanns för att de beslut som redan fattats under mötet då digital närvaro var möjlig skulle kunna 
ifrågasättas beslutade fullmäktige att med de sedermera fysiskt närvarande ledamöterna bekräfta de 
redan fattade besluten. Därefter övergick fullmäktige till att fatta beslut i övriga ärenden med endast de 
fysiskt närvarande ledamöterna/ersättarna som tjänstgörande.  
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Huddinge kommun 
Kommunfullmäktige 
2020-12-14  

Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson 

(KD) om en trygg hemtjänst för Huddinges äldre 

För drygt två veckor sedan fattade vård- och omsorgsnämnden, med ordförandens utslagsröst, 

beslut om att lägga ned den kommunala hemtjänsten, inklusive utförandet av ledsagning och 

avlösning för vuxna, i egen regi. Beslutet har skapat oro för många av de 750 äldre Huddingebor som 

har valt den kommunala hemtjänsten och som nu tvingas byta utförare under en brinnande 

pandemi.  

Av de 10 privata utförarna i Huddinge som finns att välja mellan idag har tre fått avslag på sin 

ansökan att bedriva hemtjänst från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Dessa tre utförare 

ansvarar sammanlagt för ca 400 av de 552 brukarna som har valt hemtjänst i privat regi idag. Skälen 

till varför IVO inte har gett tillstånd till två av dessa bolag är i det ena fallet att det saknas insikt 

avseende de arbetsrättsliga regler som lagen (1982:80) om anställningsskydd LAS innebär och i det 

andra fallet, Ekens hemtjänst AB, har kraven på övrig lämplighet enligt 7 kap 2 § tredje stycket i SoL 

inte uppfyllts. 

Ekens hemtjänst AB, som också är den största privata utföraren, ansökte om tillstånd från IVO när 

tillståndsplikten infördes den 1 januari 2019. Företaget fick avslag på sin ansökan i december 2019 

men överklagade till förvaltningsrätten. I juli 2020 avslogs överklagandet i förvaltningsrätten och 

företaget överklagade då det beslutet till kammarrätten som i sin tur i november 2020 meddelade 

att förvaltningsrättens dom står fast. Det beslutet är också möjligt att överklaga, till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Företaget har tre veckor på sig att göra detta, från att de har tagit emot 

kammarrättens beslut.  

Eftersom få prövningstillstånd beviljas av Högsta förvaltningsdomstolen bör kommunen förbereda 

sig på att Ekens hemtjänst, den största privata aktören, inte kommer att få tillstånd och att de 

brukare som finns hos företaget måste tas över av andra verksamheter som har tillstånd. Oavsett 

prövningen är bristerna i lämplighet under alla förhållanden sådana att kommunen bör, om det 

bedöms möjligt med hänsyn till avtalet mellan Ekens hemtjänst och kommunen, överväga att säga 

upp avtalet med företaget i förtid. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga följande: 

När det stod klart i december 2019 att Ekens hemtjänst inte fick IVO:s tillstånd att bedriva 

hemtjänst, tog du då fram en plan för avveckling av avtalet? 

För Socialdemokraterna 

Sara Heelge Vikmång 
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Huddinge kommun  
Kommunfullmäktige 
2020-12-14 

Fråga till förskolenämndens ordförande  
Tomas Selin (C) om åtgärder för att öka tryggheten i 
förskolan under rådande pandemi  

Den pågående coronapandemin har slagit hårt mot hela vårt samhälle. Vi har 
alla, enskilda människor såväl som samhällsviktiga verksamheter, behövt vidta 
åtgärder för att minska smittspridningen, skydda riskgrupper och i förlängningen 
rädda liv.  

Men samtidigt som vi är många som har haft möjlighet att följa 
rekommendationerna om att arbeta hemifrån och undvika kollektivtrafik har 
personalen i Huddinges förskolor fortsatt att utföra sitt arbete på plats, runtom i 
kommunen. Vårt politiska ansvar är att ge dem bästa möjliga förutsättningar att 
arbeta under dessa speciella och i många avseende svåra förutsättningar.  

Konkret handlar det bland annat om att säkerställa tillräcklig städning och god 
hygien, bistå personalen med nödvändig utrustning, samt att vara tydlig 
gentemot vårdnadshavare om gällande förhållningsregler. Frågan aktualiseras 
efter att flera förskolor i kommunen har tvingats stänga tillfälligt under hösten 
efter utbrott av covid-19 bland personalen.  

Den här frågan har flera aspekter som följer av varandra. 

Vi behöver som kommun vara en bra arbetsgivare som säkerställer en god 
arbetsmiljö för personalen i förskolan. Det möjliggör för dem att kunna – och 
orka – utföra sitt arbete under krävande omständigheter. Det är också 
förutsättningen för att våra barn ska kunna fortsätta gå i förskolan och ta del av 
såväl den pedagogiska verksamheten som den sociala gemenskapen. Och 
därigenom möjliggör vi också för läkare, sjuksköterskor och räddningspersonal 
att kunna gå till jobbet.  
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Med anledning av det ovanstående vill jag fråga följande: 

Vidtas rekommenderade och nödvändiga åtgärder för att säkerställa en god 
arbetsmiljö för de anställda i Huddinges förskolor, vilket i förlängningen bidrar till 
att hålla förskolorna öppna för våra barn?  

För Socialdemokraterna 

Rasmus Lenefors 



Huddinge kommun 

Kommunfullmäktige 

2020-12-14 

Protokollsanteckning 

Ärende 5: Skapa en fotbollsplan med konstgräs vid Nytorps 

mosse – svar på medborgarförslag 

Vänsterpartiets är bekymrade över hur långt efter ärendehanteringen emellanåt 

hamnat när det gäller väckta medborgarförslag. I regel är det behandlingen i 

kommunfullmäktige som får en eftersläpning.  

Medborgarförslagen har nu gått över till att vara digitala och kallas numer för 

Huddinge förslag. På dagens sammanträde hanterades exempelvis ett 

medborgarförslag inkommen 2017-03-29, mycket hinner hända under en så lång 

tid. Vi vill med denna protokollsanteckning inskärpa vikten av att inför den 

kommande mandatperioden se till att kommunfullmäktiges arbetsordning 

utformas på ett sådant sätt att inte behandlingen av medborgarinitiativ släpar efter 

så mycket som den gjort under innevarande mandatperiod. Risken är stor annars 

att initiativen tappar sin aktualitet.  

Nujin Alacabek Britt Björneke 

Niklas Bougt  Sonia Benavente 

Konrad Hyltén 
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Huddinge kommun 
Kommunfullmäktige 
2020-12-14 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Ärende 6: Översyn av kommunens budgetprocess 

Socialdemokraterna delar i stora delar bedömningen att planeringsförutsättningarna fortsatt 
är mycket osäkra för de kommande åren och att fördelarna med en process med 
budgetbeslut under hösten överväger nackdelarna. Budgeten blir mer träffsäker, då den 
bygger på senaste aktuella data, vilket ger en bättre styrning på kort och lång sikt. En klar 
nackdel är att det blir en mer komprimerad tidplan för såväl nämnder och styrelser, men 
också i det politiska arbetet med Mål- och budget. 

Mål- och budget är kommunfullmäktiges viktigaste och mest omfattande beslut under året 
och det är i budgetdebatten som skillnaderna mellan de politiska alternativen blir tydligare 
för Huddingeborna. Oppositionen har då möjlighet att granska den styrande minoritetens 
politik vilket är en viktig demokratisk uppgift. Det är därför av största vikt att såväl styrande 
minoritet som oppositionens partier får bra underlag och förutsättningar i arbetet. Vi känner 
oro för att tiden mellan presentation av den styrande minoritetens förslag och 
kommunstyrelsens beslutstillfälle bara blir en dryg vecka, vilket kan göra det mycket svårt 
för oss som opposition att hinna färdigställa vårt förslag i tid. I en ännu mer komprimerad 
tidplan ställs högre krav på transparens och likvärdig behandling. 

Vi välkomnar därför den gemensamma workshop som partierna kommit överens om ska 
genomföras i början av 2021 och de mallar och nya arbetssätt som presenterats muntligt och 
skriftligt från förvaltningen.  

För Socialdemokraterna 

Sara Heelge Vikmång 
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Protokollsanteckning 

Kommunfullmäktige (KF) 14 dec 2020 

Ärende: Förslag till avfallstaxa 2021 

Från den styrande politiska koalitionen vill vi uttrycka betydelsen av att fortsätta jobba för 
att erbjuda miljömässiga insamlingsalternativ till en rimlig kostnad. Huddinge kommun har 
flera gånger uppmärksammat SRV på frågan. 

SRV har efter dialog med ägarkommunerna återkommit med ett reviderat förslag till ny 
avfallstaxa 2021. Vi välkomnar att vi därmed har ett förslag som troligen alla 
ägarkommuner kan ställa sig bakom. Bakgrunden till dialogen var att det tidigare förslaget 
innehöll en kraftigare höjning för den fastighetsnära tjänsten ”Sortera hemma”. Detta 
förslag har nu ändrats i och med detta nya förslag, och detta välkomnar vi. 

Enligt tidigare beslut i samtliga ägarkommuner 2015 är inriktningen på området att 
skillnaden i pris mellan tjänsten ”Sortera hemma” och tjänsten ”Matavfallssortering” ska 
fasas ut. Det nya förslaget innebär att mellanskillnaden istället ökar, om än i mycket 
mindre omfattning än i det ursprungliga förslaget. Kommunfullmäktige beslutade senast i 
december 2019, helt i linje med nämnda inriktning, att avgiften för tjänsten Sortera 
hemma på sikt inte bör överstiga nivån för ett matavfallsabonnemang. 

Utifrån ett miljöperspektiv är det positivt att insamlingen kan ske nära hushållet. 
Miljöprogrammets mål 69 (från avfallsplanen) innebär därför att 60 procent av 
enbostadshusen ska ha fastighetsnära insamling år 2020, något som ägarkommunerna idag 
är mycket långt ifrån. 

För den styrande koalitionen i Kommunfullmäktige 

Christian Ottosson (C) 
Ansvarigt kommunalråd för miljöfrågor 
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Huddinge kommun  

Kommunfullmäktige 

2020-12-14 

Protokollsanteckning 

Ärende 8: Förslag till nya taxor klimat- och stadsmiljönämndens 
verksamhetsområden 

Vänsterpartiet har tidigare påpekat vikten av att ha ett parkeringssystem som är tillgängligt för 

alla. Det system som idag finns upphandlat utgår från en app-lösning. Den digitala klyftan skär 

genom hela Sverige, även Huddinge. Det nya systemet gör det svårare för såväl äldre, 

funktionshindrade som för personer som har ett annat modersmål än svenska. Det ska vara lätt 

att göra rätt och att slippa drabbas av parkeringsböter. Det vore därför önskvärt om det gick att 

kombinera det nya systemet med ett icke-digitalt system. Man ska inte behöva äga en smart-

telefon för att kunna parkera i kommunen. 

Nujin Alacabek Britt Björneke 

Niklas Bougt  Sonia Benavente 

Konrad Hyltén 
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Huddinge kommun 
Kommunfullmäktige 
2020-12-14 

Förslag till beslut 

Ärende 11: Nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, HKF 3100 

Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för förnyad beredning i enlighet med vad

som redovisas nedan.

Bakgrund 
Kostnaderna för utbyggnad av gator har varit ett stort problem för kommunen. Dels har det 
varit en för låg finansieringsgrad från fastighetsägarna. Dels har det varit omfattande 
fördyringar och förseningar i flera projekt som tyder på brister i kommunens förmåga beställa 
och leda utbyggnadsprojekten. 

Reglementet är till för att reglera fördelningen av gatukostnader när utbyggnad sker enligt 
detaljplan där det inte har slutits ett exploateringsavtal. I en detaljplan får det anges att vissa 
egenskapskrav ska vara uppfyllda men ett reglemente för gatukostnader kan inte förutsätta 
att detaljplanen innehåller denna information. 

För enskilda fastighetsägare, framförallt privata, är det här kostnader av betydande storlek. 
Ofta uppgår kostnaderna till flera gånger en normal årsinkomst. Vi tycker ändå att det är 
rimligt att fastighetsägarna står för en viss kostnad med tanke på den stora vinst som de gör 
om de styckar av och säljer delar av sina fastigheter. 

Men när kostnaderna är så stora är det oerhört viktigt att reglementet är rättssäkert, 
förutsägbart, konsekvent och innehåller möjligheter till korrigeringar vid oväntade händelser 
eller oskäliga effekter. Vi är glada över att frågor vi ställt i processen har lett till vissa 
justeringar av förslaget. Men det finns tyvärr fortsatt problem och oklarheter och förslaget 
känns tyvärr inte tillräckligt genomarbetat. 

Skäl för återremiss 
Om omständigheter dyker upp som omöjliggör en planerad styckning och som upptäcks 
först efter att gatukostnad betalts saknas tydlighet om hur detta kan regleras. Muntliga löften 
om att detta ska kunna hanteras känns inte tillfredsställande. För att kunna ställa oss bakom 
ett nytt reglemente vill vi se att det finns en tydligt reglering för detta som kan kommuniceras 
till berörda fastighetsägare. Möjligheterna för en drabbad fastighetsägare att få ersättning får 
inte bero på dennes förmåga att anlita juridisk expertis. 
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Konsekvensanalys saknas av vad det nya förslaget innebär för enskilda fastighetsägare som 
inte är intresserade av att stycka av och sälja delar av sin fastighet. De blir 
betalningsskyldiga för potentiella tomter även om de inte realiseras. Här behövs bland annat 
en analys som tar fram några konkreta exempel och ser hur reglementet slår för dessa och 
undersöker hur detta kommer att påverka omvandlingshastigheten i områden med ny 
detaljplan. 

Konsekvensanalys erfordras av vilka nya krav detta reglemente ställer på planarbetet och 
hur planavdelningen hanterar detta. 

Miljöpartiet de gröna 

Anders Lönroth Anders Abel 

2/2 



Förslag till beslut 

11. Nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, HKF 3110
Förslaget till nytt gatukostnadsreglemente kan innebära en avsevärd avgiftshöjning för 
befintliga fastighetsägare, något som står i skarp kontrast till plan- och bygglagens kap 6, 24§ 
som fastslår att: ”Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist 
sätt.”  

Nuvarande Huddingebor bör inte i för hög utsträckning betala för framtida Huddingebor. 
Inte heller bör gatukostnadsreglementet oproportionerligt missgynna vanliga familjer i 
förhållande till stora byggherrar som lättare kan hantera kostnaden. 

Sverigedemokraterna anser att förslag till gatukostnadsreglemente ska ange att kostnaden 
för en avstyckad fastighet ska tas ut först när avstyckning har skett och kapital har frigjorts. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi: 

att ärendet återremitteras för att reglementet ska innefatta att gatukostnaden för en 
avstyckad fastighet först ska tas ut vid eventuell försäljning.  

Mats Arkhem 
Sverigedemokraterna 

Förslag till beslut 
2020-02-14 
Kommunfullmäktige 
Ärende 11 
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huddinge..se

Huddinge kommun
Kommunfullmäktige
2020-12-14

Protokollsanteckning 

Ärende 11: Nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, HKF 

3110 

Vänsterpartiet anser att det är rättvist och riktigt att ägarna till fastigheter i ett område där det ska 

anläggas och förbättras gator ska betala för detta eftersom det är de som gynnas av detta. 

Dessutom innebär det värdestigningar av fastigheterna. Det är också viktigt för kommunen att 

betalningen inte drar ut alldeles för mycket på tiden. Kommunen har andra viktiga investeringar 

som skattepengarna behöver gå till.  Fördelningen av gatukostnaderna mellan fastigheterna ska 

dock enligt lag uppfattas som rimliga.  Om man är missnöjd med den avgift som påförts 

fastigheten kan detta prövas av domstol. För att fastighetsägarna inte ska behöva vända sig till 

domstol är det viktigt att reglementet tar hänsyn till vilka negativa konsekvenser som kan 

uppkomma i enskilda fall. Dock kan det vara svårt att i reglementet redan från början täcka alla 

fall.  

Vi har fått ta emot protester av flera av fastighetsägarna som anser det orimligt att de ska betala 

kostnader för beräknade avstyckningar. Vi har förståelse för deras argumentation och även för 

deras svårigheter att betala. Systemet har dock godkänts av domstolarna. Möjligheter finns också 

till jämkning. Även beslutet om återrapportering för eventuell revidering gör ju att individuella 

fall där regleringen får orimliga konsekvenser kan förhindras.  Vi vill understryka vikten av att de 

nu beslutade ändringarna verkligen följs upp och att återrapportering sker. Det ska inte vara så att 

äldre människor med små inkomster måste sälja fastigheten på grund av att reglerna slår snett 

mot dem. 

Britt Björneke  Nujin Alacabek  Aysegül Balci 
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Protokollsanteckning 

– till Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den
14 december 2020.

Ärende 11: Nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun, 

HKF 3100 

Huddingepartiet ståndpunkt är att ägare till fastighet som är bebyggd med 
bostad och har bygglov när detaljplan antas av kommunfullmäktige inte ska 
erlägga gatukostnader.  

Fastighetsägare inom våra omvandlingsområden har hittills betalat sina gator 
och vägar genom avgifter med mera till den gemensamma utbyggnaden och 

underhåll av deras vägar och gator. Ofta har det skett via enskilda väghållare där 
fastighetsägarna är medlemmar. 

Däremot anser vi att nybildade fastigheter skall erlägga gatukostnader vid 

nybyggnation med en skälig kostnad för den nybildade fastigheten. 

Lars Björkman 

Huddingepartiet 
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Huddinge kommun 
Kommunfullmäktige 
2020-12-14 

Protokollsanteckning 

Ärende 12: Inriktningsbeslut för Huddinge kommun – Översiktsplan 
2050 

Kommunfullmäktige gav den 8 juni 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att revidera Huddinges 

översiktsplan. En översiktsplan visar kommunens strategiska och långsiktiga viljeinriktning 

gällande mark- och vattenanvändningen 

Översiktsplanens målbild och samhällsbyggnadsmål ska hålla över en lång tid och har med 

fördel en bred förankring i kommunfullmäktige. I processen med att ta fram målbilden har 

hela samhällsbyggnadsutskottet involverats och diskussioner förts på ett förutsättningslöst 

och konstruktivt sätt. Förvaltningen har lyssnat in utskottet och beslutet har nu den förankring 

som krävs för att visa på den långsiktiga viljeinriktningen för att nå målet om att skapa en god 

livsmiljö i hela Huddinge kommun.  

Socialdemokraterna vill med målbilden som grund att kommunen arbetar vidare med följande 

inriktning. 

Ett levande och växande Huddinge 

Idag ligger Huddinge fortfarande lågt i olika rankings som görs om näringsklimatet i Sveriges 

kommuner. Socialdemokraterna vill att Huddinge ska ha fler och växande företag och antalet 

arbetsplatser i kommunen ska öka. Det gör vi genom att hela Huddinge utvecklas och genom 

ett aktivt arbete för att tillskapa lokaler och möjliggöra tillgång till mark. Huddinge ska 

fortsätta hävda sig som en viktig plats för kunskap och innovationer. 

Ett Huddinge som håller ihop 

Socialdemokraterna vill se ett Huddinge som håller ihop där vi bygger bort sociala och fysiska 

barriärer. Huddinge ska skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor, god hälsa och trygghet i 

alla områden. Bostadsbristen är akut och behovet av bostäder ökar ytterligare när 

befolkningen växer snabbt. Störst fokus ska vara på att planera för fler hyresrätter, speciellt 

när Huddinge har färre hyresrätter och fler äganderätter jämfört med länet. Det är positivt att 
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fritid och mötesplatser också finns med i målbilden. En meningsfull fritid och mötesplatser för 

alla kommuninvånare bidrar till tryggare, mer jämlik och attraktiv kommun. 

Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan 

Klimatfrågan är vår tids största utmaning, vi är därför positiva till att översiktsplanen har ett 

tydligt fokus på att minska klimatpåverkan. Vi socialdemokrater anser att man genom 

investeringar i energieffektiviseringar kan minska utsläpp samtidigt som kostnaderna 

långsiktigt sjunker. Det är därför en självklarhet för oss att ett livscykelperspektiv ska användas 

vid ny- och ombyggnation. Huddinge ska arbeta för innovationer som bidrar till att minimera 

klimatavtrycket för alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Utsläppen från transporter 

från kommunala verksamheter ska minska samtidigt som kommunens fordonsflotta ska vara 

fossiloberoende 2025. Det är viktigt att vi bygger i kollektivtrafiknära lägen och underlättar 

gång- och cykeltrafik.  

Ett Huddinge i samspel med naturen 

Huddinge har fantastiska naturområden och sjöar som ska tillgängliggöras för fler. Parker och 

parkmiljöer bidrar också till ett gott vardagsliv.  

För Socialdemokraterna 

Sara Heelge Vikmång 



Huddinge kommun 

Kommunfullmäktige 

2020-12-14 

Protokollsanteckning 

Ärende 12: Inriktningsbeslut för Huddinge kommun – 

översiktsplan 2050 

Vänsterpartiet delar den reviderade målbild som har arbetats fram för det fortsatta 

arbetet med översiktsplanen. Särskilt viktigt är att klimatpåverkan tillkommit som 

ett övergripande samhällsbyggnadsmål. Vi anser även att processen inklusive 

medborgardialogen med att ta fram målbilden har skett på ett förtjänstfullt sätt. 

Det är också bra att man arbetat med klarspråksgranskning så att målbilden är lätt 

att förstå för alla. Viktigt är att det fortsatta arbetet med en reviderad översiktsplan 

präglas av detta arbetssätt. 

De samhällsbyggnadsmål som nu sätts upp ska vara vägledande i efterföljande 

planering som t.ex. planprogram, detaljplaner och bygglov. Tyvärr har vi tidigare 

sett att koalitionen gjort avsteg från de övergripande målen. Vi befarar därför att 

målbilden även denna gång är till intet förpliktande vackra ord. Det gäller särskilt 

målen Ett Huddinge som håller ihop och Ett Huddinge med minskad 

klimatpåverkan. Om dessa mål ska uppfyllas krävs att hänsyn tas till behovet av 

att bygga bort bostadsbristen och skapa förutsättningar för hyresrätter med rimliga 

hyror och att man planerar in dem i områden där det saknas sådana. Först då kan 

målet om ett Huddinge som håller ihop nås. Vi vet att byggandet av 

Tvärförbindelse Södertörn kommer att medföra negativa effekter för klimatet 

liksom många andra försämringar i miljön och för människors hälsa. Att fortsätta 

stödja detta projekt innebär enligt Vänsterpartiet ett brott mot målet om minskad 

klimatpåverkan. I medborgardialogen lyfts även dessa frågor fram. Många ser 

segregationen som en av de största utmaningarna och pekar på det stora behovet 

av billiga hyresrätter. Även oron för en försämrad miljö med ökad bilism på grund 

av Tvärförbindelse Södertörn framkommer. Vänsterpartiet kommer i det fortsatta 

planarbetet att bevaka dessa frågor. 

Britt Björneke  Nujin Alacabek  Aysegül Balci 
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Huddinge kommun 
Kommunfullmäktige 
2020-12-14 

Protokollsanteckning 

Ärende 12: Inriktningsbeslut för Huddinge kommun - översiktsplan 2050

I grunden är vi väldigt nöjda med inriktningsbeslutet, särskilt att det så tydligt pekar ut den 
långsiktiga hållbarheten som central. Nu är det viktigt att processen framåt inte tappar den 
prioriteringen. 

Förslaget till inriktningsbeslut saknar dock analys av hur omvärlden med ett kraftigt förändrat 
klimat i framtiden kommer att påverka Huddinges förutsättningar som samhälle. Enligt 
IPCCs sammanställning av forskning kan vi förvänta oss samhällspåverkande 
klimatförändringar redan till 2050 och definitivt efter det. 

En översiktsplan som blickar till 2050 måste bygga på en analys av hur Huddinge påverkas 
av en förändrad omvärld till 2050. Analysen måste också peka på hur Huddinge behöver se 
ut år 2050 för att vara rustat för ytterligare kraftiga förändringar som förväntas efter 2050. 

Miljöpartiet de gröna 

Anders Lönroth Anders Abel 
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Kommunfullmäktige 14 dec 2020 

Protokollsanteckning 

Ärende: Inriktningsbeslut för Huddinge kommun - översiktsplan 2050 

Centerpartiet välkomnar den långsiktiga tidshorisonten till år 2050 för den kommande 
Översiktsplanen. Just med tanke på denna långsiktighet hade det dock varit önskvärt att tydligare 
inkludera utvecklingen i Stuvsta i prioriteringen i det första målet. Dels ingår Stuvsta redan idag i 
nuvarande Översiktsplans mål om att primärt växa ”genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen”, 
dels sker det redan en spontan förtätning i Stuvsta som vi i Centerpartiet ser att kommunen 
tydligare behöver hantera. Ett sätt att göra detta, utan direkt koppling till detta ärende, är att 
kommunen tar fram en särskild utvecklingsplan för Stuvsta, något som Centerpartiet har föreslagit 
sedan tidigare. 

Förslaget till inriktning har samtidigt många förtjänster och själva processen fram till beslut har 
gett goda möjligheter till diskussion. Den nya inriktningen har ett särskilt mål för klimatpåverkan, 
vilket kommer att behövas i all samhällsplanering framöver. Vi välkomnar också kopplingen mellan 
naturresurser och hälsa samt att begreppet park har införts i förslaget. 

För Centerpartiet 

Christian Ottosson Karin Adolfsson 

Henrik Juhlin  Tomas Selin 
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Huddinge kommun 
Kommunfullmäktige 
2020-12-14 

Protokollsanteckning 

Ärende 13: Förlängning av avsteg från HKF 1210 om avgifter för vissa 
upplåtelser av offentlig plats med anledning av tillfälliga lättnader 
rörande uteserveringar, matvagnar och dylikt 

Coronaviruset har slagit hårt mot samhällets alla delar. Utöver hård belastning på hälso- och 
sjukvården och många av kommunens verksamheter så har det också påverkat ekonomin och 
många Huddingeföretag har upplevt stora intäktsbortfall och många Huddingebor har förlorat 
jobbet. 

Socialdemokraterna var tidigt ute och förespråkade ändringar för att exempelvis möjliggöra 
för butiker och restauranger att kunna flytta ut sina verksamheter till gator och torg, öppna 
uteserveringar tidigare, erbjuda hyresfritt till extra utsatta verksamheter, samt att vi drivit att 
alla tillsynsbesök som inte är nödvändiga och tidskritiska bör skjutas upp.  

Detta är viktiga steg, både för att minska smittspridningen av coronaviruset men också för att 
hjälpa Huddinges viktiga näringsliv med att både ta sig igenom krisen 
med tanke på de restriktioner som myndigheterna presenterat med anledning av den rådande 
pandemin.  

I tider av kris är det viktigt att vi samarbetar och tar snabba beslut som kan stötta upp viktiga 
verksamheter och näringslivet i vår kommun – detta är ett sådant beslut. Vi socialdemokrater 
är därför positiva till att HKF1210 förlängs till 30 september 2021 till följd av 
coronasituationen. 

För Socialdemokraterna 

Sara Heelge Vikmång 
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Huddinge kommun 
Kommunfullmäktige 
2020-12-14 

Förslag till beslut 

Ärende 14: Ny avsiktsförklaring avseende åtgärdsvalsstudie väg 226 

Huddingevägen Vårsta-Södra länken

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

- Fullmäktiges beslut den 20 augusti 2018 paragraf 12 upphävs.
- Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att i kontakt med Trafikverket verka för

en omarbetad planering i enlighet med punkterna som redovisas nedan.

Motivering till beslutet 
Den tidigare avsiktsförklaringen är inte längre aktuell och beslutet skall därför upphävas. 

Den nya avsiktsförklaringen bygger på åtgärdsvalsstudie som i alltför stor utsträckning 
fokuserar på biltrafik. Förslaget innehåller beskrivningar av satsningar på gång- cykel- och 
kollektivtrafik men det är fortfarande uppenbart att det är framkomlighet för biltrafiken som 
prioriteras och där de stora summorna kommer att läggas. I de passager där det är ont om 
tillgängliga ytor prioriteras fler körfält för biltrafiken framför säkra och effektiva förbindelser 
för gång- cykel och kollektivtrafiken. 

Huddinge kommun kan därför inte ställa sig bakom aktuellt förslag. Kommunen skulle 
däremot gärna vara delaktig i ett förslag som 

● utgår från gång- cykel- och kollektivtrafikens behov
● utgår från en trafikprognos i linje med klimatmålen
● vid prioritering av ytor i första hand säkerställer framkomlighet, kapacitet och

säkerhet för gång- cykel- och kollektivtrafiken och först om det finns yta över utnyttjar
det för körfält för biltrafiken.

Miljöpartiet de gröna 

Anders Lönroth Anders Abel 
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Förslag till beslut 

16. Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 i Huddinge kommun
Kommunfullmäktige beslutar regelbundet att lägga effektiviseringskrav och sparbeting på 
flera av kommunens verksamheter. Många av kommunens medborgare har en uppfattning 
av att det saknas pengar till den välfärd som förväntas. 

Sverigedemokraterna anser att politiken behöver agera som gott föredöme, för 
förvaltningarnas tjänstemän såväl som för kommunens skattebetalare, att ständiga 
kostnadsökningar inte är möjliga i en ekonomiskt ansträngd situation. 

Huddinge har en av länets högsta skattesatser. Detta utan att ha påtagligt bättre 
samhällsservice. 

Sverigedemokraterna i Huddinge kan inte se att detta faktum harmoniserar med den 
gemensamt antagna visionen om att Huddinge ska vara en av de tre mest populära 
kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. 

Alla partier i Huddinge kommunfullmäktige erhåller två sorters skattefinansierade stöd, 
grundstödet och mandatstödet. Grundstödet är en fast summa som delas ut till samtliga 
partier i fullmäktige, och mandatstödet fördelas ut baserat på antal mandat ett parti får i 
fullmäktige.  

Vi föreslår en minskning av dessa stöd med 25 procent vilket motsvarar en 
kostnadsminskning på 1 449 477,5 kronor. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi: 

att Partistöd till de politiska partier som är representerade i fullmäktige ska under år 2021 
ges dels som ett grundstöd om 124 887 kronor per parti och dels med ett belopp om 50 812 
kronor per mandat i kommunfullmäktige. 

att För mottagaren av partistödet gäller de regler för kommunalt partistöd i Huddinge 
kommun, om vilka kommunfullmäktige beslöt den 17 december 2018, 

Mats Arkhem 
Sverigedemokraterna 

Förslag till beslut 
2020-12-14 
Kommunfullmäktige 
Ärende 16 
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