SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESDATUM

17 maj 2021

Organ
Sammanträdesdag
Tid

Plats
Beslutande

DIARIENUMMER

KS-2020/1492

SIDA

1 (41)

Kommunfullmäktige
17 maj 2021
Upprop klockan 16:15 – 17:00
Sammanträde klockan 17:00 – 21:40
Sessionssalen i kommunalhuset.
Se bifogade uppropslistor

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Harald Bergh (M), Tove Madsen (L), Malak Guirguis (KD), Peter Axelsson (DP),
Robert Andersson (HP), Charlotte Björkman (HP), Khalida Marefat (S), Marzieh
Amiri (S), Evin Dagdeviren (S), Konstantinos Tsampazis (S), Åke Wickberg
(MP), Runar Finnman (SD), Malena Karanovic (SD), Rolf Lindberg (SD)

Närvarande ersättare
som tjänstgör i olika
grad, se bifogade
uppropslistor

Claes-Johan Bonde (M), Linda von Fircks (M), Diana Molinsky (M), Hampus
Holmgren (M), Ingemar Syring (M), Petra Nilsson (L), Marcus Jillehed (DP),
Göran Hallberg (S), Sara Holmgren (S), Anders Ferbe (S), Aysegül Balci (V),
Annika Boström (SD)

Utses att justera

Anneli Sjöberg (S) §1-23, Karin Adolfsson (C) §1-5, 8-23, Christian Ottosson
(C), §6-7

Justeringens tid

24 maj 2021

Paragrafer

1-9, 11-23

§10 förklaras omedelbart
justerad vid
sammanträdet, och
redovisas därför i separat
protokoll

Underskrifter

Ester Andréasson
Sekreterare

Erik Ottoson
Ordförande

Anneli Sjöberg
Justerare

Karin Adolfsson
Justerare

Christian Ottosson
Justerare

Protokollet har signerats digitalt: för underskrifter se protokollets sista sida.

Utdragsbestyrkande:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SIDA

2 (41)

BEVIS

om justering av Kommunfullmäktiges protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Kommunfullmäktige har sammanträtt den

17 maj 2021

Protokollet har justerats den

24 maj 2021

Anslaget sattes upp den

25 maj 2021

Anslaget tas ner den

16 juni 2021

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den

15 juni 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

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:
•

Signaturer:

Upphävande av riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen, vård och
behandling av barn och ungdom och vuxna missbrukare – HKF 7010

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SIDA

3 (41)

Ledamoten frånvarande
under följande paragrafer

Tjänstgörande ersättare för den
frånvarande ledamoten

§1, 3-5, kommer 17:55

Petra Nilsson (L)

§6-7, går 20:40

Göran Hallberg (S)

§7, går 21:10

-

§7, går 21:10

-

26. Karin Adolfsson (C)

§6-7, går 20:40

-

27. Gunilla Helmerson (M)

Samtliga

Claes-Johan Bonde (M)

§1, 3-4, 6-7, kommer
17:15, går 20:45

Göran Hallberg (S) §1, 3-4

§1, 3-4, 6-7 kommer
17:25, går 20.40

Marcus Jillehed (DP)

Uppropslista 2021-05-17
31 ledamöter
1. Sara Heelge Vikmång (S)
2. Daniel Dronjak (M)
3. Arnold Boström (SD)
4. Rasmus Lenefors (S)
5. Christina Eklund (M)
6. Nujin Alacabek (V)
7. Malin Danielsson (L)
8. Eeva Laine (S)
9. Jelena Drenjanin (M)
10. Christian Ottosson (C)
11. Anders Lönroth (MP)
12. Ingalill Söderberg (DP)
13. Mats Arkhem (SD)
14. Rikard Lingström (S)
15. Erik Ottoson (M)
16. Gorges Barkho (KD)
17. Niklas Bougt (V)
18. Marie Fors (S)
19. Eva Carlsson-Paulsén (M)
20. Lars Björkman (HP)
21. Pran Malhotra (S)
22. Martin Nigals (SD)
23. Love Bergström (M)
24. Bo Källström (L)
25. Shewen Nysmed (S)

28. Carina Sundström (MP)
29. Sonia Benavente (V)
30. Aza Cheragwandi (S)

31. Leif Dyrvall (DP)

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Anders Ferbe (S), §6-7

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Ledamoten frånvarande
under följande paragrafer

Tjänstgörande ersättare för den
frånvarande ledamoten

Samtliga

Linda von Fircks (M)

35. Jennifer Lind (M)

§6-7, går 20:40

Diana Molinsky (M)

36. Claes Thim (S)

Samtliga

Sara Holmgren (S)

§6-7, går 20:40

Aysegül Balci (V)

§7, går 21:10

Ingemar Syring (M)

§7, går 21:10

-

§6-7, går 20:40

Hampus Holmgren (M)

Samtliga

Annika Boström (SD)

Uppropslista 2021-05-17
30 ledamöter
32. Ann Clewett (SD)
33. Peter Höög (M)
34. Ann-Marie Högberg (S)

37. Karl Henriksson (KD)
38. Sofia Knutz (L)
39. Sven Pernils (SD)
40. Patrik Rahm (M)
41. Olov Hamilton (V)
42. Anneli Sjöberg (S)
43. Caroline Örtholm (M)
44. Henrik Juhlin (C)
45. Yossi Sigal (S)
46. Anders Abel (MP)
47. Kennet Bergh (M)
48. John Clewett (SD)
49. Kamile Ünver (S)
50. Patrik Willingstam (DP)
51. Britt Björneke (V)
52. Mats Österholm (M)
53. Erling Karlsson (S)
54. Lisbeth Krogh (HP)
55. Chris Smith (L)
56. Björn Karlsson (M)
57. Margareta Vikgren (S)
58. Gerhard Miksche (SD)
59. Nicolas Holst (M)
60. Fredrik Fjällström (S)
61. Tomas Selin (C)

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SIDA
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Kommentar till uppropslistorna
Sammanträdet genomförs på distans. Endast ordförande närvarar i Sessionssalen i
kommunalhuset.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

17 maj 2021

§1

Beslut rörande inlämnade frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Den inlämnade frågan får ställas.
Sammanfattning
Inför sammanträdet har följande fråga lämnats in till kommunfullmäktige:
•

Signaturer:

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) om åtgärder för
ökat valdeltagande, ställd av Rasmus Lenefors (S).

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

17 maj 2021

§2

Svar på nya frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan anses vara besvarad.
Sammanfattning
Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) om
åtgärder för ökat valdeltagande, ställd av Rasmus Lenefors (S).
Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, överlämnar till Ingalill
Söderberg (DP), kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor, delaktighet, folkhälsa
och jämlikhet att besvara frågan.
Ingalill Söderberg (DP) anför följande som svar på frågan:
”Ja, ett ökat valdeltagande är något som vi strävar efter och målet är 85 procent till år
2030. Skillnaden mellan valdistrikt ska också bli mindre.
Det viktigaste vi som kommun kan göra är att göra det enkelt och tillgängligt att
rösta.
För att nå dit tog vi fram en handlingsplan för ökat valdeltagande 2018. I
handlingsplanen konstaterar vi att ansvaret är tredelat:
1. Valnämnden som med Valkansliet och kommunikationsavdelningen ansvarar
för röstningslokaler, valdistriktsindelning och information till röstberättigade.
2. Partierna som har ansvar för att göra valet så intressant som möjligt, så att
Huddingeborna vill gå och rösta.
3. Trygghets- och delaktighetsberedningen som tar upp frågan om valdeltagande
mellan valen på demokratidagar och i medborgardialoger, valdebatter på
gymnasierna och så vidare.
Valdeltagandet ökade också i Huddinge från 78 procent i valet 2014 till 79 procent
2018. Det är vi såklart inte nöjda med, men vi kan konstatera att nästan samtliga
punkter i handlingsplanen genomfördes, trots att den kom väldigt sent.
Informationsinsatser och medborgardialoger är dock en färskvara och behöver
genomföras kontinuerligt.
Vi har som sagt stora skillnader i valdeltagande mellan distrikten.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

17 maj 2021

§2

Av de tio distrikt som hade lägst valdeltagande 2014 ökade fem distrikt 2018 medan
fyra minskade och ett var oförändrat.
Sammantaget var det en minskning med 0,2 procentenheter för dessa tio distrikt.
För att höja valdeltagandet är det viktigt att rikta insatser i dessa områden, vilket vi
också konstaterar i handlingsplanen.
Det är också viktigt att nå förstagångsväljarna, då vi sett att om man väl röstat en
gång fortsätter man oftast.”
Överläggning i kommunfullmäktige
Efter det att Ingalill Söderberg (DP) gett sitt svar på frågan yttrar sig Rasmus
Lenefors (S) och Ingalill Söderberg (DP).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordförande frågar fullmäktige om frågan kan anses vara besvarad, och finner att så är
fallet.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SIDA
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

17 maj 2021

§3

Beslut huruvida interpellationer som har lämnats in till
kommunstyrelsens förvaltning senast tio arbetsdagar före
fullmäktigesammanträde får ställas
Kommunfullmäktiges beslut
De inlämnade interpellationerna får ställas.
Sammanfattning
Inför sammanträdet har följande interpellationer lämnats in till kommunfullmäktige:

Signaturer:

•

Interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S) och Yossi Sigal (S) till
grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) och gymnasie- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande Christina Eklund (M) om möjligheten
till lovskola i Huddinge kommun.

•

Interpellation ställd av Nujin Alacabek (V) till socialnämndens ordförande
Eva Carlsson-Paulsén (M) gällande skolgång för barn till kvinnor på
kvinnojourer.

•

Interpellation ställd av Nujin Alacabek (V) till socialnämndens ordförande
Eva Carlsson-Paulsén (M) rörande fritidsaktiviteter för personer med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

•

Interpellation ställd av Nujin Alacabek (V) till kultur- och fritidsnämndens
ordförande Bo Källström (L) gällande status i processen avseende uteblivna
fritidsgårdar för ungdomar i Flemingsberg och Visättra och Fleminghallen.

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SIDA
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

17 maj 2021

§4

Diarienummer KS-2021/1071.110

Svar på interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S) och
Yossi Sigal (S) till grundskolenämndens ordförande Jelena
Drenjanin (M) och gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande Christina Eklund (M) om möjligheten till lovskola i
Huddinge kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad.
Sammanfattning
Som svar på Sara Heelge Vikmång (S) och Yossi Sigals (S) interpellation om
möjligheten till lovskola i Huddinge kommun hänvisar Jelena Drenjanin (M),
grundskolenämndens ordförande, och Christina Eklund (M), gymnasie- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande, till sitt utskickade skriftliga svar.
Överläggning i kommunfullmäktige
Efter det att svaret getts yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Christina Eklund (M),
Chris Smith (L), Yossi Sigal (S), Jelena Drenjanin (M), Nujin Alacabek (V), Sonia
Benavente (V) och Tomas Selin (C).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad, och finner
härvid att så är fallet.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SIDA
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

17 maj 2021

§5

Diarienummer KS-2021/1082.110

Svar på interpellation ställd av Nujin Alacabek (V) till
socialnämndens ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M)
gällande skolgång för barn till kvinnor på kvinnojourer
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad.
Sammanfattning
Eva Carlsson Paulsén (M), socialnämndens ordförande, och Jelena Drenjanin (M),
grundskolenämndens ordförande, besvarar gemensamt Nujin Alacabeks (V)
interpellation gällande skolgång för barn till kvinnor på kvinnojourer, med
utgångspunkt i sitt utskickade svar.
Överläggning i kommunfullmäktige
Efter det att svaret getts yttrar sig Nujin Alacabek (V), Jelena Drenjanin (M), Shewen
Nysmed (S) och Petra Nilsson (L).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad, och finner
härvid att så är fallet.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SIDA

12 (41)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

17 maj 2021

§6

Diarienummer KS-2021/1083.110

Svar på interpellation ställd av Nujin Alacabek (V) till
socialnämndens ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M)
rörande fritidsaktiviteter för personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad.
Sammanfattning
Eva Carlsson Paulsén (M), socialnämndens ordförande, och Karl Henriksson (KD),
vård- och omsorgsnämndens ordförande, besvarar gemensamt Nujin Alacabeks (V)
interpellation rörande fritidsaktiviteter för personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, med utgångspunkt i sitt utskickade svar.
Överläggning i kommunfullmäktige
Efter det att svaret getts yttrar sig Nujin Alacabek (V), Bo Källström (L), Jelena
Drenjanin (M), Karl Henriksson (KD), Kamile Ünver (S), Lisbeth Krogh (HP) och
Tomas Selin (C).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad, och finner
härvid att så är fallet.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SIDA

13 (41)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

17 maj 2021

§7

Diarienummer KS-2021/1084.110

Svar på interpellation ställd av Nujin Alacabek (V) till kulturoch fritidsnämndens ordförande Bo Källström (L) gällande
status i processen avseende uteblivna fritidsgårdar för
ungdomar i Flemingsberg och Visättra och Fleminghallen
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad.
Sammanfattning
Som svar på Nujin Alacabeks (V) interpellation gällande status i processen avseende
uteblivna fritidsgårdar för ungdomar i Flemingsberg och Visättra och Fleminghallen
hänvisar Bo Källström (L), kultur- och fritidsnämndens ordförande, till sitt utdelade
skriftliga svar.
Överläggning i kommunfullmäktige
Efter det att svaret getts yttrar sig Bo Källström (L), Nujin Alacabek (V) och Rasmus
Lenefors (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad, och finner
härvid att så är fallet.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

14 (41)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

17 maj 2021

§8

Information från kommunrevisionen
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information från kommunrevisionen.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

15 (41)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

17 maj 2021

§9

Diarienummer KS-2020/1357.915

Statistikrapporter från socialnämnden, gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden
enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (2001:453), 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten från vård- och omsorgsnämnden läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde föreligger följande rapport:
• Vård- och omsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående icke
verkställda beslut fjärde kvartalet 2020
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordförande frågar fullmäktige om rapporten från vård- och omsorgsnämnden kan
läggas till handlingarna, och finner att så är fallet.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

16 (41)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

17 maj 2021

§ 10

Diarienummer KS-2021/311.112

Revidering av reglemente Södertörns överförmyndarnämnd
Paragrafen förklaras omedelbart justerad vid sammanträdet och redovisas i separat
protokoll.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

17 (41)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

17 maj 2021

§ 11

Diarienummer KS-2021/699.112

Justering av bolagsordning för Huge Bostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till ändrad bolagsordning för Huge Bostäder AB fastställs enligt bilaga 1 till
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25 mars 2021. Uppdra till
Huge Bostäder AB att behandling av förslaget till ändrad bolagsordning för bolaget
sker per capsulam efter ordinarie årsstämma den 26 mars 2021.
Sammanfattning
Huge Bostäder AB har i sin bolagsordning en referens till en tidigare version av
kommunallagen. En justering behöver göras i Huge Bostäder ABs bolagsordning för
att få en korrekt hänvisning till gällande lagtext.
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
Kommunstyrelsens förvaltning
Huge Bostäder AB

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

18 (41)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

17 maj 2021

§ 12

Diarienummer KS-2015/314.313

Detaljplan för bostäder och förskola i Sjödalsbacken,
Klockarbacken 10 med flera, Huddinge centrum – beslut om
antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Klockarbacken 10 med flera (Sjödalsbacken) antas enligt
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2021 med
tillhörande handlingar, bilaga 1, 2, 3 och 4.
Sammanfattning
Detaljplanen ger möjlighet till exploatering i centrala Huddinge med tre punkthus
med ungefär 244 lägenheter samt en förskola vid Sjödalsbacken, strax öster om
Huddinge centrum. Husen är mellan 14 och 16 våningar höga, frånsett en indragen
takvåning. Det norra bostadshuset får möjlighet till förskoleverksamhet för cirka 100
barn och tillhörande utegård. Ett LSS-boende om 6 lägenheter med
gemensamhetsutrymmen planeras i det södra huset. En garagebyggnad anläggs
mellan två av punkthusen i söder. Naturmarken inom planområdet som idag är
kvartersmark, blir allmän plats och får därmed användas av alla.
Sjödalsbacken är idag en återvändsgata som föreslås öppnas upp mot Klockarvägen.
Detta för att öka tillgängligheten i vägnätet i centrala Huddinge samt möjliggöra för
smidiga och säkra transporter till och från förskolan. Gatan föreslås bli enkelriktad.
Sjödalsbacken som idag är en enskild gata får kommunalt huvudmannaskap.
Ansvaret för drift och underhåll övergår till kommunen.
Den nya bebyggelsen kommer att ta i anspråk delar av naturmarken på den östra
sidan av Sjödalsbacken samt ett befintligt parkeringsområde. Åtgärder kommer att
vidtas för att tillgängliggöra naturmarken. Idag finns till exempel inga tydliga entréer
och stigarna är inte tillgängliga för rörelsehindrade personer. En skogspark för
allmänheten skapas. Ekologiska kompensationsåtgärder på kvartersmark kommer att
vidtas.
Detaljplanens syfte stämmer överens med kommunens mål om byggandet av fler
bostäder, en mer sammanhållen bebyggelse inom Huddinge centrum samt en
utökning av antal förskoleplatser i Sjödalen.
Förskolenämnden har beslutat att förskolan ska vara i privat regi. Förskolan har
funnits med i de två tidigare lokalbehovsplanerna till Förskolenämnden som
beslutades 2018 och 2019.
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Bonava Sverige AB är byggaktör.
Det bedöms att ett genomförande av detaljplanen inte medför betydande
miljöpåverkan. För upprättande av detaljplanen har därför inte en strategisk
miljöbedömning gjorts.
Överläggning i kommunfullmäktige
I ärendet yttrar sig Nicholas Nikander (L), kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskotts ordförande, Ann-Marie Högberg (S), Anders Lönroth
(MP), Britt Björneke (V) och Bo Källström (L).
Anders Lönroth (MP) yrkar att fullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag.
Bo Källström (L) yrkar att fullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till kommunstyrelsens
förslag mot avslag till detsamma. Ordförande finner härvid att kommunfullmäktige
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservationer i kommunfullmäktige
Anders Lönroth (MP), för Miljöpartiets fullmäktigegrupp, reserverar sig mot
beslutet. Se skriftlig reservation som bilaga till detta protokoll.
Protokollsanteckningar
Ann-Marie Högberg (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.
Britt Björneke (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.
Beslutet ska skickas till
Bonava Sverige AB
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Detaljplan för del av Regulatorn 1 m.fl. inom kommundelen
Flemingsberg – beslut om antagande
Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplan för del av Regulatorn 1 m.fl antas enligt kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2021 med tillhörande antagandehandlingar,
bilaga 1, 2, 3 och 4.
2. Att genomförandet av detaljplan för del av Regulatorn 1 m.fl. inte antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsavdelningen inom kommunstyrelsens förvaltning fick den 1 april
2020 i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en detaljplan för del av Regulatorn 1
m.fl.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse i den nordöstra delen av
Flemingsbergsdalen. Detaljplanen syftar även till att medge en blandning av olika
användningar, en bebyggelse med hög arkitektonisk och gestaltningsmässig kvalitet
samt ett utförande som bidrar till att bebyggelsen verkar bullerdämpande mot
omgivningen.
Centralt för detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för Kungliga Operan AB och
Kungliga Dramatiska Teatern AB (nedan kallad Operan och Dramaten). Lokalerna
ska bland annat inrymma ateljéer, verkstäder, kontor, repetitionssalar, arkiv och
förråd.
Planområdet är i översiktsplanen utpekat som regional stadskärna och primärt
utbyggnadsområde. Planförslaget bedöms överensstämma med intentioner i
översiktsplanen.
Genomförandet av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Överläggning i kommunfullmäktige
I ärendet yttrar sig Nicholas Nikander (L), kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskotts ordförande, Christian Ottosson (C), Daniel Dronjak (M),
Bo Källström (L), Britt Björneke (V), Sven Pernils (SD) och Henrik Juhlin (C).
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Christian Ottosson (C), Daniel Dronjak (M), Bo Källström (L), Sven Pernils (SD) och
Henrik Juhlin (C) yrkar samtliga bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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
Britt Björneke (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.
Beslutet ska skickas till
Fabege AB
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Diarienummer KS-2021/582.112

Upphävande av riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen,
vård och behandling av barn och ungdom och vuxna
missbrukare – HKF 7010
Kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen, vård och behandling av barn och
ungdom och vuxna missbrukare (HKF 7010) upphävs.
Sammanfattning
Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen, vård och behandling av barn och
ungdom och vuxna missbrukare (HKF 7010, beslutade den 17 december 2001, § 198)
är i behov av revidering för att ge ökad tydlighet.
Socialförvaltningen har utarbetat nya förslag till riktlinjer för arbetet med barn och
unga samt riktlinjer för arbetet med vuxna med beroendeproblematik. Dessa riktlinjer
rör beslut och genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen inom nämndens
ansvarsområde.
Rådande riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen, vård och behandling av barn
och ungdom och vuxna missbrukare (HKF 7010) är beslutade av fullmäktige, varför
fullmäktige behöver upphäva riktlinjen i avsikt att möjliggöra socialnämndens beslut
om nya riktlinjer.
Överläggning i kommunfullmäktige
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson Paulsén (M), som yrkar att fullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut i ärendet.
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.
Beslutet ska skickas till
Socialnämnden
HKF 7010
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Beslut om översyn av valdistriktsindelningen i Huddinge inför
de allmänna valen 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. En översyn av valdistriktsindelningen i Huddinge kommun genomförs med
utgångspunkt i de krav som vallagen ställer.
2. Översynen genomförs under innevarande år, och dess resultat samt förslag till
beslut ska senast vara kommunfullmäktige tillhanda inför fullmäktiges sammanträde i
oktober 2021.
Sammanfattning
Enligt vallagen ska samtliga kommuner vid behov göra en översyn av
valdistriktsindelningen året innan valåret. Om valdistrikt ska ändras ska
kommunfullmäktige föreslå indelningen till länsstyrelsen innan den 1 december året
före valåret.
I vallagen anges att ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Idag finns i Huddinge kommun sju valdistrikt där antalet
röstberättigade är över alternativt strax under 2 000 eller under 1000.
I valdistrikt med ett högt antal röstberättigade finns därutöver en ökad risk för
köbildning, vilket kan ha en negativ effekt på väljarens upplevelse av att rösta. I
vallagen ställs också krav på avskärmning av valsedelsställ – regler som gällde för
första gången i samband med valet till Europaparlamentet år 2019. Dessa krav kan
antas leda till köbildning vid röstning, och bidrar till behovet av en översyn.
Valnämnden beslutade den 16 mars 2021 § 2 att hemställa hos kommunfullmäktige
om att en översyn av valdistrikten ska genomföras inför de allmänna valen 2022, se
bilaga 1.
Mot denna bakgrund föreslås fullmäktige att besluta om genomförande av en översyn
av valdistriktsindelningen i Huddinge kommun.
Överläggning i kommunfullmäktige
I ärendet yttrar sig Ingalill Söderberg (DP), Olov Hamilton (V), Rasmus Lenefors (S),
Erik Ottoson (M) och Henrik Juhlin (C).
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Ingalill Söderberg (DP), Erik Ottoson (M) och Henrik Juhlin (C) yrkar samtliga att
fullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut i ärendet.
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
Olov Hamilton (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.
Rasmus Lenefors (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.
Beslutet ska skickas till
Valnämnden
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Huddinge kommuns preventionsarbete – beslut om
instruktioner för referensgrupp
Kommunfullmäktiges beslut
1. Instruktioner för referensgruppen för Huddinge kommuns preventionsarbete
fastställs i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande, daterat den 26 april 2021.
2. Antalet ledamöter i referensgruppen fastställs till fem.
Sammanfattning
Arbetet med Huddinge kommuns prevention är förlagt hos socialförvaltningen sedan
1 januari 2021.
Organiseringen av preventionsarbetet är i tre nivåer, styrgrupp, referensgrupp och
preventionssamordnare.
Referensgruppen består av fem förtroendevalda i Huddinge kommun.
Referensgruppens uppdrag är att genom;
• insyn tillse att preventionsarbetet sker i enlighet med uppdraget
• ha god kännedom om förvaltningarnas arbete med preventionsuppdraget
• få förståelse för och kunskap om hur olika prioriteringar görs
• komma med frågor och förslag till styrgruppen
• vara ett forum för styrgruppen att pröva nya arbetssätt, tankar och metoder
Styrningen av Huddinge kommuns preventionsarbete tar sin utgångspunkt i Mål och
budget. Utifrån Mål och budget upprättas handlingsplaner
avseende preventionsarbetet.
Överläggning i kommunfullmäktige
I ärendet yttrar sig Rasmus Lenefors (S), Lars Björkman (HP), Nujin Alacabek (V),
Mats Arkhem (SD), Anders Lönroth (MP) och Ingalill Söderberg (DP).
Lars Björkman (HP) yrkar att fullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut i ärendet.
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
Rasmus Lenefors (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.
Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.
Beslutet ska skickas till
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Socialnämnden
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Miljöbokslut 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Klimat- och stadsmiljönämndens förslag till miljöbokslut för 2020 godkänns.
Sammanfattning
I februari 2017 beslutade kommunfullmäktige om Miljöprogram 2017–2021. Syftet
med miljöprogrammet är att peka ut riktningen för kommunens miljöarbete fram till
år 2021. Miljöprogrammet ska följas upp varje år. Uppföljningen redovisas i
Miljöbarometern som är kommunens webbaserade verktyg samt i ett miljöbokslut.
Miljöbokslutet 2020 redovisar resultat för samtliga mål och mått i miljöprogrammet
där uppföljning sker. Uppföljningen visar att 11 mål har mycket god måluppfyllelse,
30 mål har god måluppfyllelse, 11 mål har godtagbar måluppfyllelse, 23 mål har ej
godtagbar måluppfyllelse och 14 mål är svårbedömda.
Miljöprogrammets sex temaområden har även bedömts i sin helhet. Områdena Klimat
och luft samt Biologisk mångfald och friluftsliv har god måluppfyllelse.
Markanvändning och samhällsplanering samt Informera och engagera har godtagbar
måluppfyllelse. Områdena Vatten och Gifter i miljön har ej godtagbar måluppfyllelse.
Jämfört med 2019 är det färre mål som har god måluppfyllelse till förmån för fler mål
som har fått mycket god måluppfyllelse. Det har även skett en förändring i
helhetsbedömning för området Gifter i miljön som i år bedöms som ej godtagbar
jämfört med 2019 då området bedömdes som godtagbar. Området har en positiv
utveckling, men det går för långsamt varför området nu klassas ner.
Huddinge kommun har fortfarande många mål som inte uppnås. Miljöarbete är en
helhet där de olika områdena är lika viktiga och inte går att ställa mot varandra.
Förvaltningen ser ändå att särskilt fokus behöver läggas de kommande åren på att
uppnå god vattenstatus, uppnå klimatmålen för energianvändning i kommunens
byggnader och att minska kommunens utsläpp från tjänsteresor, samt att uppnå målen
relaterade till cirkularitet och ett hållbart resursutnyttjande som återfinns under Gifter
i miljön.
En stor utmaning ligger i att även i framtiden bevara natur och biologisk mångfald
samtidigt som kommunen växer och står inför stora samhällsbyggnadsprojekt.
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Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att klimat- och stadsmiljönämndens förslag
till miljöbokslut för 2020 godkänns.
Överläggning i kommunfullmäktige
I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C), Aza Cheragwandi (S), Jennifer Lind (M),
Niklas Bougt (V), Anders Lönroth (MP), Yossi Sigal (S), Henrik Juhlin (C), Anders
Abel (MP) och Jelena Drenjanin (M).
Christian Ottosson (C), Jennifer Lind (M) och Henrik Juhlin (C) yrkar samtliga att
fullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut i ärendet.
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
Aza Cheragwandi (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.
Niklas Bougt (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.
Anders Lönroth (MP) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.
Beslutet ska skickas till
Klimat- och stadsmiljönämnden
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Överenskommelse om kostnadsansvar av hjälpmedel och
medicintekniska produkter för vård och omsorg i särskilt
boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt
socialpsykiatriskt boende
Kommunfullmäktiges beslut
Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för vård
och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt
socialpsykiatriskt boende antas, i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens
tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2021.
Sammanfattning
Storsthlms styrelse beslutade den 12 november 2020 att rekommendera kommunerna
i länet att anta Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet
samt socialpsykiatriskt boende.
Överenskommelsen avser fördelning av kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och
produkter som används i vården.
Syftet med den nya överenskommelsen är att ansvaret för hjälpmedel ska vara så lika
som möjligt i alla särskilda boendeformer. Syftet är också att effektivisera processen
inom förskrivning och kostnadsfördelning av hjälpmedel.
Ärendet har remitterats till vård- och omsorgsnämnden för synpunkter.
Kommunstyrelsens förvaltning ser behovet av en ny överenskommelse på nämnda
område och anser att det är positivt att ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet
samlas i en överenskommelse.
Förvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas.
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
Storsthlm
Vård- och omsorgsnämnden
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Befrielse från förtroendeuppdrag
Inför dagens fullmäktigesammanträde har ingen begäran om befrielse från uppdrag
inkommit.
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Val, fyllnadsval och fyllnadsnomineringar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ej förrätta val av ledamöter i referensgruppen för
Huddinge kommuns preventionsarbete vid dagens sammanträde.
2. Kommunfullmäktige beslutar om följande val för nedan angivna tider:
Nya nämndemän i Södertörns tingsrätt för perioden till och med den 31
december 2023 (fyllnadsval)
Marcus Karlén
(S)
Efter Nathalie Åkesson
Alexandra Bodin

(S)

Efter Britt-Marie Laine

Heinrich von Fircks

(M)

Efter Bo Nordberg

Ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för perioden till
och med den 31 december 2022 (fyllnadsval)
Carina Tärnsby
(M) Efter David Ödin

Sammanfattning
Nomineringar till de aktuella valen har tillställts fullmäktige i ett val-PM
sammanställt av förvaltningen.
Överläggning i kommunfullmäktige
I ärendet yttrar sig Erik Ottoson (M) och Mats Arkhem (SD).
Erik Ottoson (M), fullmäktiges tillika valberedningens ordförande, informerar om att
val av ledamöter i referensgruppen för Huddinge kommuns preventionsarbete ej har
beretts av fullmäktiges valberedning. Erik Ottoson (M) yrkar därför att valet utgår vid
detta sammanträde.
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Proposition ställs i två steg.
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Först frågar ordförande om fullmäktige kan besluta att idag ej förrätta val av
ledamöter i referensgruppen för Huddinge kommuns preventionsarbete, och finner att
så är fallet.
Härefter frågar ordförande om fullmäktige i övrigt kan besluta i enlighet med de
nomineringar som sammanställts i val-PM, och finner härvid att så är fallet.
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Diarienummer KS-2020/1059.119

Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården - svar på
motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S) och Margareta
Vikgren (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 16
mars 2021, anses motionens första att-sats besvarad och övriga två avslås.
Sammanfattning
I maj 2020 väcktes i kommunfullmäktige motionen ”Återuppta kommunaliseringen
av hemsjukvården” av Sara Heelge Vikmång (S) och Margareta Vikgren (S).
Motionärerna föreslår att Huddinge kommun ställer sig bakom kravet på att
hemsjukvården ska kommunaliseras och ger kommunstyrelsen i uppdrag att lyfta
frågan om kommunalisering av hemsjukvården såväl gentemot Storsthlm som Region
Stockholm. Kommunalisering av hemsjukvården och den skatteväxling som blir en
konsekvens ska enligt förslagsställarna vara genomförd senast 1 januari 2022.
Ärendet har gått på remiss till vård- och omsorgsnämnden och Huddinge
pensionärsråd. Vård- och omsorgsnämnden ser behov av att utreda en rad frågor
innan kommunaliseringen beslutas såsom hur enstaka hembesök, rehabilitering,
hjälpmedel samt delegering inom ordinärt boende ska hanteras, medan Huddinge
pensionärsråd beslutade rekommendera bifall till motionen.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det ur brukarens perspektiv finns bra skäl för
en kommunalisering av hemsjukvården, motionens intentioner är goda. Förvaltningen
menar också att kommunen redan har arbetat för detta.
För att få en balanserad överenskommelse där alla aspekter av verksamheten som
överförs har beaktats och beräkningen av skatteväxlingen hunnit förankras krävs ett
nära samarbete mellan länets kommuner och Region Stockholm. Av det skälet går det
inte att motivera beslut i enlighet med motionens uppdrag och tidsplan.
Mot bakgrund av ovanstående anses motionens första att-sats besvarad och övriga två
avslås.
Överläggning i kommunfullmäktige
I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Niklas Bougt (V), Margareta Vikgren
(S), Karl Henriksson (KD) och Anders Lönroth (MP).
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Sara Heelge Vikmång (S), Niklas Bougt (V) och Anders Lönroth (MP) yrkar samtliga
att fullmäktige ska bifalla motionens första och andra att-sats.
Karl Henriksson (KD) yrkar att fullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut i ärendet.
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Motionens första att-sats
Ordförande konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Dels kommunstyrelsens
förslag som innebär att att-satsen ska anses besvarad, och till vilket Karl Henriksson
(KD) yrkat bifall. Dels Sara Heelge Vikmång (S) med fleras bifallsyrkande till
motionens första att-sats.
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till kommunstyrelsens
förslag mot bifall till motionen, och finner härvid att fullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande föreslår följande voteringspropositionsordning, vilken fullmäktige
godkänner:
JA för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ för bifall till motionen.
Vid verkställd votering röstar följande ledamöter för Ja-propositionen:
Daniel Dronjak (M)
Arnold Boström (SD)
Christina Eklund (M)
Malin Danielsson (L)
Jelena Drenjanin (M)
Christian Ottosson (C)
Ingalill Söderberg (DP)
Mats Arkhem (SD)
Erik Ottoson (M)
Gorges Barkho (KD)
Eva Carlsson-Paulsén (M)
Lars Björkman (HP)
Martin Nigals (SD)
Love Bergström (M)
Bo Källström (L)
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Karin Adolfsson (C)
Leif Dyrvall (DP)
Ann Clewett (SD)
Jennifer Lind (M)
Karl Henriksson (KD)
Sofia Knutz (L)
Sven Pernils (SD)
Patrik Rahm (M)
Caroline Örtholm (M)
Henrik Juhlin (C)
Kennet Bergh (M)
John Clewett (SD)
Patrik Willingstam (DP)
Mats Österholm (M)
Lisbeth Krogh (HP)
Chris Smith (L)
Björn Karlsson (M)
Nicolas Holst (M)
Tomas Selin (C)
Claes-Johan Bonde (M)
Linda von Fircks (M)
Annika Boström (SD)
Följande ledamöter röstar för Nej-propositionen:
Sara Heelge Vikmång (S)
Rasmus Lenefors (S)
Nujin Alacabek (V)
Eeva Laine (S)
Anders Lönroth (MP)
Rikard Lingström (S)
Niklas Bougt (V)
Marie Fors (S)
Pran Malhotra (S)
Shewen Nysmed (S)
Carina Sundström (MP)
Sonia Benavente (V)
Aza Cheragwandi (S)
Ann-Marie Högberg (S)
Olov Hamilton (V)
Anneli Sjöberg (S)
Yossi Sigal (S)
Anders Abel (MP)
Kamile Ünver (S)
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Britt Björneke (V)
Erling Karlsson (S)
Margareta Vikgren (S)
Fredrik Fjällström (S)
Sara Holmgren (S)
Med 37 röster för Ja-propositionen och 24 röster för Nej-propositionen finner
ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Motionens andra att-sats
Ordförande konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Dels kommunstyrelsens
förslag som innebär att att-satsen avslås, och till vilket Karl Henriksson (KD) yrkat
bifall. Dels Sara Heelge Vikmång (S) med fleras bifallsyrkande till motionens andra
att-sats.
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till kommunstyrelsens
förslag mot bifall till motionen, och finner härvid att fullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande föreslår följande voteringspropositionsordning, vilken fullmäktige
godkänner:
JA för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ för bifall till motionen.
Vid verkställd votering röstar följande ledamöter för Ja-propositionen:
Daniel Dronjak (M)
Arnold Boström (SD)
Christina Eklund (M)
Malin Danielsson (L)
Jelena Drenjanin (M)
Christian Ottosson (C)
Ingalill Söderberg (DP)
Mats Arkhem (SD)
Erik Ottoson (M)
Gorges Barkho (KD)
Eva Carlsson-Paulsén (M)
Lars Björkman (HP)
Martin Nigals (SD)
Love Bergström (M)
Bo Källström (L)
Karin Adolfsson (C)
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Leif Dyrvall (DP)
Ann Clewett (SD)
Jennifer Lind (M)
Karl Henriksson (KD)
Sofia Knutz (L)
Sven Pernils (SD)
Patrik Rahm (M)
Caroline Örtholm (M)
Henrik Juhlin (C)
Kennet Bergh (M)
John Clewett (SD)
Patrik Willingstam (DP)
Lisbeth Krogh (HP)
Chris Smith (L)
Björn Karlsson (M)
Nicolas Holst (M)
Tomas Selin (C)
Claes-Johan Bonde (M)
Linda von Fircks (M)
Annika Boström (SD)
Följande ledamöter röstar för Nej-propositionen:
Sara Heelge Vikmång (S)
Rasmus Lenefors (S)
Nujin Alacabek (V)
Eeva Laine (S)
Anders Lönroth (MP)
Rikard Lingström (S)
Niklas Bougt (V)
Marie Fors (S)
Pran Malhotra (S)
Shewen Nysmed (S)
Carina Sundström (MP)
Sonia Benavente (V)
Aza Cheragwandi (S)
Ann-Marie Högberg (S)
Olov Hamilton (V)
Anneli Sjöberg (S)
Yossi Sigal (S)
Anders Abel (MP)
Kamile Ünver (S)
Britt Björneke (V)
Erling Karlsson (S)
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Margareta Vikgren (S)
Fredrik Fjällström (S)
Sara Holmgren (S)
Följande ledamot är frånvarande vid voteringen:
Mats Österholm (M)
Med 36 röster för Ja-propositionen och 24 röster för Nej-propositionen finner
ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Motionens tredje att-sats
Ordförande konstaterar att ett förslag till beslut föreligger, och det
är kommunstyrelsens förslag som innebär att att-satsen avslås.
Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, och finner härvid att så är fallet.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens
förslag i sin helhet.
Reservationer i kommunfullmäktige
Sara Heelge Vikmång (S), för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, Niklas Bougt
(V), för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp, och Anders Lönroth (MP), för
Miljöpartiets fullmäktigegrupp, reserverar sig samtliga mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Beslutet ska skickas till
Remissinstanserna
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Beslut rörande inlämnade motioner och interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Den inlämnade motionen får ställas.
2. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Till kommunfullmäktiges sammanträde har följande motion inlämnats:
•

Signaturer:

Fler hjärtstartare till kommunens centrum – motion väckt av Martin Nigals
(SD)
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Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Till fullmäktige delges vid dagens sammanträde följande:
• Namninsamling Projekt Sjödalsbacken, diarienummer KS-2015/314
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordförande frågar fullmäktige om delgivningen kan läggas till handlingarna, och
finner att så är fallet.
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Reservation
Ärende 12: Detaljplan för bostäder och förskola i Sjödalsbacken, Klockarbacken
10 med flera, Huddinge centrum – beslut om antagande

Miljöpartiet de gröna röstade i fullmäktige Nej till att anta ny detaljplan för
Klockarbacken 10 med flera, och reserverar sig mot beslutet att anta
detaljplanen.
Bakgrund
Miljöpartiet ställde sig positiva till att ta fram ett förslag på möjlig förtätning i området då vi
ser behovet av fler bostäder nära kollektivtrafik och service. Vi var dock tveksamma till om
man skulle lyckas utan att exploatera den orörda skogen.
Nu när vi ser det slutgiltiga förslaget kan vi inte ställa oss bakom det här beslutet. Den
centrumnära skogen behöver bevaras och det här förslaget är långt ifrån det försiktiga
intrånget som man pratade om inför projektets start. Då var det tal om smala lamellhus längs
med vägen på ett sätt som endast skulle ta den otillgängliga branten i skogen i anspråk. Ett
projekt som detta kan inte anses vara en förtätning utan är en ren exploatering av orörd
mark.
En skog i centralt läge är inte lämplig för exploatering. Vi måste bevara våra centrala gröna
fläckar för de kommer inte tillbaka och går inte att kompensera.
Utöver ovannämnda ser vi det inte som möjligt att förlägga en förskola på en så pass liten
yta. Det enda sättet att få tillräckligt med friyta för barnen skulle vara att ta hela skogen i
anspråk, med konsekvensen att skogen inte är tillgänglig för allmänheten.

Miljöpartiet de gröna

Anders Lönroth

Carina Sundström

Anders Abel

Huddinge kommun
Kommunstyrelsen
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PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 12: Detaljplan för bostäder och förskola i
Sjödalsbacken, klockarbacken 10 med flera, Huddinge
centrum – beslut om antagande
När avsiktsförklaringen beslutades i kommunfullmäktige yrkade vi avslag. Bakgrunden var att
Huge under de senaste åren har byggt för få hyreslägenheter för att möta den efterfrågan
som finns bland kommunens invånare. En konsekvens av avsiktsförklaringen var att Huge
Fastigheter AB skulle sälja mark inom exploateringsobjektet Sjödalsbacken där det sedan 2013
pågick ett detaljplanearbete för bostäder.
Under ärendets gång har vi påpekat att det fortsatt är viktigt att Huge Bostäder inte
frånhänder sig attraktiv mark där det dessutom pågår arbete för att få till bebyggelse.
Efterfrågan på en hyreslägenhet i Huddinge är fortfarande mycket hög och vi måste bli bättre
på att ge Huge Bostäder förutsättningar att möta det behovet. Ett av kraven som försvårade
för Huge Bostäder att själva bygga bostäder på denna fastighet var parkeringslösningen. Vi
kunde konstatera att exploatören skulle lösa parkeringsfrågan genom att ta kvartersmark i
anspråk. Dessutom framförde vi att det är viktigt att den planerade förskolan har tillräckligt
med friyta för barnen.
Med detta sagt så är det positivt att delar av de planerade bostäderna är hyresrätter. Det
råder bostadsbrist i hela Stockholm och Huddinge kommun måste därför ligga i framkant vad
gällande bostadsplanering. Människor måste kunna hitta prisvärda lägenheter som de har råd
med, våra unga måste få det enklare att kunna flytta hemifrån och våra äldre som idag kanske
sitter med för stora eller för dyra bostäder måste kunna flytta till mindre. Vi ser också positivt
på att det tillkommer varierade storlekar på bostäder i projektet.
På samhällsbyggnadsutskottet lyfte vi frågan om trafiksituationen för såväl de som ska flytta
in i de nya bostäderna som dem som bor i de omkringliggande kvarteren. Vi befarar att
öppnandet av Sjödalsbacken riskerar att ge följdeffekter för hela vägnätet i Huddinge
centrum, vilket måste följas noggrant.

Gröna parker och naturmark är viktiga inslag när Huddinge utvecklas med nya bostäder. Det
är därför viktigt att den skogspark som planeras på naturmarken som inte tas i anspråk blir en
tillgänglig och inbjudande plats för de boende i närområdet.
I projektet planeras det för en förskola i privat regi med plats för ca 100 barn och tillhörande
utegård. Boverkets riktlinjer anger att varje barn ska ha 40 m² i förskolans egna utemiljö. I
Huddinge kommun tillämpas tre normer med hänsyn till avståndet till spårbunden trafik, men
Boverkets riktlinjer ska vara utgångspunkten. Vi vill att barnen ska få så mycket friyta som
möjligt. Inför planeringen av denna förskola så är vi oroliga över att utrymmet för utomhuslek
kan bli för litet, framför allt eftersom att nivåskillnaderna på marken är så stora.
Slutligen är det viktigt att fortsätta att ha en dialog och samtal med boende och verksamma i
området för att ta in möjliga aspekter och synpunkter som kan förbättra trivseln och
tryggheten.

För Socialdemokraterna
Sara Heelge Vikmång

Huddinge kommun
Kommunfullmäktige
2021-05-17

Protokollsanteckning
Ärende 12: Detaljplan för bostäder och förskola i Sjödalsbacken,
Klockarbacken 10 med flera, Huddinge centrum – beslut om
antagande
Vänsterpartiet tycker att det är positivt att man planerar en förtätning av området i
Sjödalsbacken. Vi menar dock att det är viktigt att man i ett sådant sammanhang tar ett
helhetsansvar och bygger en större infrastruktur än endast bostäder. Därför menar vi att
projektet med 244 nya lägenheter, en förskola och ett LSS-boende med sex lägenheter
som föreslås i projektet är välkommet. Huddinge behöver vara med och ta ansvar för att
lösa den bostadsbrist som vi har i regionen. I Storängen har det dock hittills bara byggts
bostadsrätter och målsättningen för den borgerliga koalitionen är att övervägande del
fortsatt ska vara bostadsrätter och äganderätter vid förtätning i området. Vi menar att
det inte är en ansvarsfull och hållbar bostadspolitik. Det behöver byggas fler hyresrätter
med rimliga hyror, men även lägenheter i olika storlekar och inte enbart mindre
lägenheter, så att man också kommer åt den trångboddhet som många människor idag
är försatta i på grund av bostadsbristen.
Vi oroas dock över att man, trots att en barnkonsekvensanalys gjorts, inte har tagit
hänsyn till Boverkets rekommendationer gällande förskolegårdens friyta per barn (20
kvm/barn). Vi menar att det är viktigt att Huddinge kommun följer Boverkets
rekommendationer och att man använder dessa som en standard och bryter de senaste
årens trend med för små friytor för barn. En förskolegård ska också vara en pedagogisk
utemiljö som stimulerar till lärande och rörelse. Vi oroas också över den
privatiseringshets som vi ser hos den styrande borgerliga koalitionen, Vänsterpartiet
motsätter sig målet om att hälften av alla nyproducerade förskolor ska drivas och
byggas av privata aktörer. Våra gemensamma skattepengar ska återinvesteras i vår
gemensamma välfärd och inte gå till privata aktörers fickor och vinstmaximering.

2 (2)

När man läser samrådsunderlaget framkommer även att de boende oroats över höjden
på de tre planerade byggnaderna. Byggnaderna ska vara mellan 14 och 16 våningar
höga. Oron är att detta kommer ge skugga under längre tid på dagen. Man oroas även
för ökad trafikering och buller, speciellt under byggtiden. Vi menar att det är viktigt att
Huddinge kommun vidtar åtgärder för att minimera de förmodade problemen och att
man arbetar efter en plan för att skapa en estetisk helhet som känns tilltalande för såväl
dem som ska bo i de nybyggda husen som för dem som bor i de redan befintliga husen
i området. Från förvaltningens sida så menar man efter att en skuggstudie har gjorts att
skuggningen kommer att vara av obetydlig storlek, vi hoppas att det verkligen blir så.
När det gäller öppningen för en enkelriktad väg för att avlasta Storängsleden och för att
en förtätning av området inte ska innebära ännu mer trafikstockning än vad det är i
dagsläget, så tror vi att det är viktigt att man utreder olika hållbara lösningar för att
reducera de problem som kan uppstå med en trafikering genom Sjödalsbacken.

Nujin Alacabek

Britt Björneke

Niklas Bougt

Sonia Benavente

Olov Hamilton

Huddinge kommun
Kommunfullmäktige
2021-05-17

Protokollsanteckning
Ärende 13: Detaljplan för del av Regulatorn 1 m.fl. inom kommundelen
Flemingsberg – beslut om antagande
Detaljplanen ska möjliggör för Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern
AB att etablera ateljéer, kontor, repetitionslokaler, verkstäder, arkiv och förråd i området.
Vi är positiva till detta projekt och välkomnar att två så pass tunga och nationellt viktiga
kulturinstitutioner väljer att förlägga delar av sin verksamhet till Flemingsberg.
Dock motsätter vi oss att den borgerliga koalitionen gång på gång har som huvudmål att
se till att det nästan uteslutande byggs bostadsrätter och äganderätter i
förtätningsområden, ett av dessa är Flemingsberdalen. Detta menar vi är väldigt
olyckligt. Det behöver byggas fler hyresrätter med rimliga hyror för att komma åt den
bostadsbrist som finns i vår region och även Huddinge måste vara med att bidra. Viktigt
är också att det byggs lägenheter i olika storlekar och inte enbart små lägenheter för att
samtidigt komma åt den trångboddhet som många upplever i och med bostadsbristen.
Vi tycker att det är bra med en översyn för tryggare gång- och cykelvägar i området och
för att säkra att barn har en säker skolväg. Hela kommundelen Flemingsberg bör dock
ses över i detta hänseende.

Nujin Alacabek

Britt Björneke

Niklas Bougt

Sonia Benavente

Olov Hamilton

Huddinge kommun
Kommunfullmäktige
2021-05-17

Protokollsanteckning
Ärende 15: Beslut om översyn av valdistriktsindelningen i Huddinge
inför de allmänna valen 2022
Vid en översyn av valdistriktsindelningen i Huddinge 2015 gick Huddinge från att bestå
av 56 valdistrikt till att bestå av 60 valdistrikt. Ett valdistrikt ska ha en vallokal som ska
uppfylla vissa kriterier med fokus på tillgänglighet och att den ska vara lätt att hitta till.
Vänsterpartiet har tidigare lyft problematiken kring det låga valdeltagandet bland annat i
Flemingsberg, Skogås och Vårby. Vi menar att en översyn av valdistriktsindelningen bör
ha som ett uppdrag att maximera antalet röstande i Huddinge. Det är viktigt att alla har
samma information och möjligheter att gå och rösta i valet 2022 oavsett i vilken
kommundel eller vilket valdistrikt man bor.

Nujin Alacabek

Britt Björneke

Niklas Bougt

Sonia Benavente

Olov Hamilton

Huddinge kommun
Kommunstyrelsen
2021-05-17

PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 15: Beslut om översyn av valdistriktsindelningen i Huddinge
inför de allmänna valen 2022

Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. Samtidigt präglas kommunen på flera
områden av stor ojämlikhet. Ett av dessa områden är valdeltagandet, där skillnaderna mellan de
valdistrikt med högst valdeltagande och de med lägst tillhör de största i landet. Demokratins
välmående i Huddinge kan mätas på många olika sätt, men andelen kommuninvånare som deltar i de
allmänna valen förblir det främsta exemplet.
Socialdemokraterna vill därför se ett arbete som syftar till att öka delaktigheten och valdeltagandet i
kommunen. Särskilt som det efter det senaste valet stod klart att valdeltagandet i områden som
Flemingsberg, Skogås och Vårby var lägre än tidigare år.
Många olika åtgärder behövs för att höja valdeltagandet, men inom ramen för en översyn av
valdistrikten handlar det bl.a. om att vallokalerna bör vara kända platser och byggnader som är nära
och enkla att hitta till, att trängsel och köbildning kan undvikas, och att möjligheten att få ett bra
mottagande och god information i vallokalerna är densamma i alla kommundelar.
Vi välkomnar därför en översyn av valdistrikten och ser fram emot att ta del av slutsatserna, samt att i
en bred diskussion över partigränserna fatta beslut om åtgärder som främjar ett ökat valdeltagande i
Huddinge.
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PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 16: Huddinge kommuns preventionsarbete - beslut om
instruktioner för referensgrupp samt val av ledamöter till densamma
Huddinge är i många avseenden en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i. Flera bra rutiner
och strukturer finns också på plats för att öka tryggheten. Bland dem kan nämnas en god samverkan
med lokalpolisen, medborgardialoger i de olika kommundelarna, kamera- och väktarbevakning, och
sommarjobbssatsningen Unga för orten.
Samtidigt finns det flera anledningar till varför det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
i Huddinge behöver intensifieras. Det handlar inte minst om tre tungt kriminella nätverk som är
etablerade i Huddinge och som i flera fall rekryterar unga till sin verksamhet, våld mot kvinnor och i
nära relationer, hedersrelaterat våld och om skolinbrott, skadegörelse och stölder.
Kommunens främsta uppgift och ansvar ligger på den preventiva sidan. Vi menar att det i arbetet för
ökad trygghet är grundläggande med fler lärare per barn i skolan, en socialtjänst med tillräckliga
resurser för ett proaktivt arbete, och fler möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid.
För att öka tryggheten krävs utöver samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och
verksamheter också att kommunen samverkar med andra aktörer så som polisen, fastighetsägare,
brandförsvaret, regionen och civilsamhället.”
Vi vet nämligen hur många unga har det i de områden där det sociala skyddsnätet och givande
aktiviteter saknas. De får då istället hänga i centrum eller i trappuppgångar. I delar av kommunen ser
vi även att bristen på en meningsfull fritid kan leda till att unga människor hamnar på glid och i värsta
fall rekryteras till kriminella gäng. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan för hela samhället.
Det förebyggande arbetet för att motverka att unga hamnar snett är alltid och på alla sätt mer
lönsamt än repressiva åtgärder i efterhand.
Socialdemokraterna vill se ett större politiskt ansvarstagande för dessa frågor. Därför förespråkade vi
fler ledamöter i den politiska referensgruppen för det preventiva arbetet såväl som en mer aktiv roll
för de förtroendevalda. Vi beklagar att vi inte fick gehör för detta, men kommer att vara en aktiv och
konstruktiv part i den grupp som nu tillsätts.
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Ärende 16: Huddinge kommuns preventionsarbete – beslut om
instruktioner för referensgrupp samt val av ledamöter till densamma
Huddinge kommun ska vara en trygg och bra kommun att växa upp i och leva sitt liv i.
Därför är kommunens preventionsarbete minst lika viktigt som det arbete som sker efter
att ett brott begåtts. Nu föreslås en referensgrupp som ska arbeta med alkohol-narkotika
– tobak - och spelmissbruk för att detta ska minska. Gruppen ska också arbeta mot våld
i nära relationer och för att främja psykisk hälsa. Gruppen ska enligt förslaget bestå av 5
förtroendevalda från kommunfullmäktiges partier.
Vänsterpartiet ser positivt på att en referensgrupp tillsätts. Vi menar att det är ett sätt att
föra kommunens preventionsarbete framåt. Samtidigt anser vi att det är viktigt att en
sådan grupp består av representanter från såväl den borgerliga minoritetskoalitionen
som från oppositionspartierna. Detta skapar insyn och möjlighet att skapa politisk
samsyn gällande dessa viktiga frågor. Ett av Huddinges mål är att stärka den lokala
demokratin, ett sätt att bidra till att göra det är att se till att tillgången till information är
jämlik. Oppositionen ska således ha samma möjligheter insyn som de styrande när det
gäller information om kommunala angelägenheter och verksamheter.
För att utvärdera arbetet med en referensgrupp anser vi vidare att det vore bra om en
årlig utvärdering gjordes av arbetet. På så sätt kan vi följa upp att arbetet med
referensgruppen ger önskad verkan eller om arbetsmetoderna bör förändras på något
sätt.
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Ärende 17: Miljöbokslut 2020
Miljöbokslutet är en god sammanställning av miljöarbetet i kommunen, och gör det enklare
för kommunpolitiker och Huddingebor att följa upp arbetet och se hur det utvecklas. Det finns
mycket som går åt rätt håll, och det förtjänar att lyftas, men det finns också en hel del viktiga
mål som står stilla eller än värre; går åt fel håll. Just nu framför allt i och med att det är färre
mål för 2020 än 2019 som har god måluppfyllelse.
Vi förstår att miljöarbete är en helhet där olika områden är olika viktiga och ibland inte går att
ställa mot varandra – samt att de också kan påverka varandra, men vi i är snart vid
miljöprogrammets fastställda slutdatum. Därför blir vi oroade när vi läser i detta miljöbokslut
att endast 11 av 89 mål har mycket god måluppfyllelse, och att hela 14 mål i ett
handlingsprogram anses vara svårbedömda, en ökning från föregående års 9 svårbedömda
mål.
Det är dock inte på alla fronter som arbetet verkar stå still eller gå bakåt, och det är viktigt att
lyfta de delarna som faktiskt förbättras. Vi socialdemokrater vill särskilt lyfta det positiva i att
växthusgasutsläppen sett till produktionsperspektivet minskat samt att varutransporter
äntligen samordnas för att minska utsläppen.
Kommunen måste dock bli mycket bättre med att få ner koldioxidutsläppen från kommunens
egna tjänsteresor. Detta ligger direkt under kommunens rådighet och är något som borde ha
prioriterats långt tidigare, och inte nu när miljöprogrammet i dess nuvarande form når sitt
slut. Kommunen, likt alla andra offentliga organ, har ett särskilt ansvar att agera föredömligt.
Huddinge kommun är en kommun med stora naturområden och flera sjöar som vi måste
värna om. De höga fosforhalterna i våra sjöar är ett hot mot vår miljö och vårt klimat som vi
måste ta på allvar. Idag uppfyller inte kommunen miljökvalitetsnormen för god ekologisk
status. Det är därför bra att man tagit steg för att förändra detta till det bättre och vi ser fram
emot att åtgärderna ska ge effekt.

I och med att vi är en framstående friluftskommun så ser vi det som positivt att temaområdet
biologisk mångfald och friluftsliv verkar gå åt rätt håll och vi tror likt förvaltningen att vi för att
upprätthålla måluppfyllelsen behöver fortsätta arbeta på ett strategiskt och strukturerat sätt
för att bevara grönstrukturen och den biologiska mångfalden.
Det är nödvändigt att ha högt uppsatta miljö- och klimatmål, men det räcker inte med att
överlämna mål till förvaltningarna. Det krävs också ett ökat engagemang och ansvar bland oss
förtroendevalda och en upptrappning av resurser i form av ekonomi och personal för att
kommunen ska kunna nå sina mål.
Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer och Huddinge kommun ska vara
en miljö- och klimatkommun i framkant. I Huddinge måste vi minska utsläppen av växthusgaser,
skydda den biologiska mångfalden, skapa en giftfri miljö och förbättra vattenstatusen i våra
sjöar.
Alla Huddingebor kan bidra i klimatarbetet men för att lösa klimatkrisen måste vi agera
gemensamt i Huddinge, i Sverige och i världen. Vi ska kunna fortsätta leva våra liv, men på ett
hållbart och klimatsmart sätt. Klimatomställningen måste vara rättvis och gå hand i hand med
social hållbarhet. Hela samhället måste kraftsamla för att tillsammans leva upp till Parisavtalets
ambitioner och nå målen i Agenda 2030.
Det är dags att gå från ord till handling – och vi är beredda att göra vår insats.
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Ärende 17: Miljöbokslut 2020
Miljöbokslutet är en god sammanställning av miljöarbetet i kommunen, och gör det
enklare för kommunpolitiker och Huddingebo att följa upp arbetet och se hur det
utvecklas. Det finns mycket som går åt rätt håll, och det förtjänar att lyftas, men det finns
också en hel del viktiga mål som står stilla eller än värre; går åt fel håll just nu.
Vi är snart vid miljöprogrammets fastställda slutdatum. Samtidigt läser vi i detta
miljöbokslut att endast 11 av 89 mål har mycket god måluppfyllelse, och att hela 14 mål
i ett handlingsprogram anses vara svårbedömda, en ökning från föregående års 9
svårbedömda mål. Häri vill våra partier särskilt lyfta det positiva i att
växthusgasutsläppet sett till produktionsperspektivet minskat samt att varutransporter
äntligen samordnas för att minska utsläppen, men även lyfta det oroväckande i att
kommunen inte lyckas få ner koldioxidutsläppen från kommunens egna tjänsteresor.
Detta ligger direkt under kommunens rådighet och är något som borde ha prioriterats
långt tidigare, och inte nu när miljöprogrammet i dess nuvarande form når sitt slut.
Kommunen, likt alla andra offentliga organ, har ett särskilt ansvar att agera föredömligt
och således visa vägen för kommuninvånare.
Vänsterpartiet kommer att fortsatt arbeta för ett mer hållbart Huddinge, med tydligt fokus
på och prioritering av vattenvård, prioritering av uppfyllandet av målen i
miljöprogrammet och främjandet av ett arbete som gör att vi når våra uppsatta mål. Det
är naturligtvis behövligt och gott att ha högt uppsatta mål – men det räcker inte med att
överlämna mål till förvaltningarna - det kräver samtidigt ett ökat engagemang och
ansvar bland oss förtroendevalda och en upptrappning av resurser i form av ekonomi
och personal så att kommunen kan nå sina mål.
Det finns inga miljövänliga motorvägar. Vänsterpartiet motsätter sig Tvärförbindelse
Södertörn. Effekterna som tvärförbindelsen skulle ha på natur- och rekreationsområden
i Huddinge, halterna av skadliga partiklar i luften och koldioxidutsläppen gör vägen
ohållbar ur klimat- och miljösynpunkt. Vi menar att det på många sätt är svårt för
Huddinge att på ett trovärdigt sätt hävda ett gott klimat- och miljöarbete samtidigt som
Tvärförbindelse Södertörn dras genom kommunen.
Det är dags att gå från ord till handling – och vi är beredda att göra vår insats.
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Miljöpartiet har under flera år framfört att det behövs mer ordentliga analyser av de data som
presenterats i Miljöbokslut genom åren. I år ser vi en tydlig förbättring med den
sammanfattande analysen som inleder bokslutet.
Miljöbokslutet är en god sammanställning av miljöarbetet i kommunen, och gör det enklare
som kommunpolitiker och Huddingebo att följa upp arbetet och se hur det utvecklas. Det
finns mycket som går åt rätt håll, och det förtjänar att lyftas, men det finns också en hel del
viktiga mål som står stilla eller än värre; går åt fel håll just nu.
Vi är snart vid miljöprogrammets fastställda slutdatum. Samtidigt läser vi i detta miljöbokslut
att endast 11 av 89 mål har mycket god måluppfyllelse, och att hela 14 mål i ett
handlingsprogram anses vara svårbedömda, en ökning från föregående års 9 svårbedömda
mål. Vi i Miljöpartiet har föreslagit att kommunen ska ta fram en koldioxidbudget för att på ett
tydligt sätt kunna arbeta med frågor som dessa, men koalitionen har röstat ner förslaget.
Vi vill också särskilt lyfta det positiva i att växthusgasutsläppen sett till
produktionsperspektivet minskat samt att varutransporter äntligen samordnas för att minska
utsläppen, men även lyfta det oroväckande i att kommunen inte lyckas få ner
koldioxidutsläppen från kommunens egna tjänsteresor. Detta ligger direkt under kommunens
rådighet och är något som borde ha prioriterats långt tidigare, och inte nu när
miljöprogrammet i dess nuvarande form når sitt slut. Kommunen, likt alla andra offentliga
organ, har ett särskilt ansvar att agera föredömligt och således visa vägen för
kommuninvånare.
Koalitionen duckar dock frågan om konsumtionsperspektivet för kommunen som helhet,
detta duger inte för en kommun med hög svansföring i klimat och miljöfrågor.
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