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Tjänstgörande
ersättare

§ 3 jäv

Eva Carlsson-Paulsén (M)
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samtliga

Yossi Sigal (S)

Eva Carlsson-Paulsén (M) §§ 1-2 och §§ 4-6, Love Bergström (M), Gunilla
Helmerson (M), Henrik Juhlin (C), Bo Källström (L), Leif Dyrvall (DP), Sven
Nicklasson (HP), Anneli Sjöberg (S)
Samtliga ledamöter förutom ordförande deltar på distans vid sammanträdet.
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Justeringens tid
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Underskrifter

Per Axelsson
Sekreterare

Daniel Dronjak
Ordförande
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Kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2021

Övriga närvarande

Per Axelsson, nämndsekreterare*
Ester Andréasson, tillförordnad chef för den administrativa sektionen*
Angelica Bergholtz, kommunjurist
Hampus Holmgren, politisk sekreterare
Nonna Karnova, politisk sekreterare
Lisbeth Krogh, politisk sekreterare
Tove Lönstad, politisk sekreterare
Sofia Nilsson, politisk sekreterare
Pelda Qaso, politisk sekreterare
Tomas Selin, politisk sekreterare
Sofie Strömvall, politisk sekreterare
*: närvarar fysiskt
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Ordförande

Justerare
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

3 (16)

BEVIS
om justering av Kommunstyrelsen protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Kommunstyrelsen har sammanträtt den

8 mars 2021

Protokollet har justerats den

8 mars 2021

Anslaget sattes upp den

9 mars 2021

Anslaget tas ner den

31 mars 2021

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den

30 mars 2021

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

Registrator, kommunstyrelsens
förvaltning, Kommunalvägen 28,
Huddinge

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats

www.sammantraden.huddinge.se

Underskrift

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragraf

8 mars 2021

§1

Godkännande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan godkänns.

Överläggning
Ordförande Daniel Dronjak (M) informerar om bakgrunden till dagens sammanträde.
I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M), kommunjurist Angelica Bergholtz, Anneli
Sjöberg (S), Henrik Juhlin (C), Mats Arkhem (SD), Yossi Sigal (S) och Leif Dyrvall
(DP).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragraf

8 mars 2021

§2

Anmälan av jäv
Sammanfattning
Jelena Drenjanin (M) anmäler jäv avseende ärende 3 Fastställande av avfallstaxa
2021.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M), Jelena Drenjanin (M), Christian Ottosson (C)
och Anders Lönroth (MP).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

6 (16)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragraf

8 mars 2021

§3

Diarienummer KS-2020/1321.184

Fastställande av avfallstaxa 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till ändringar i avfallstaxan från och med den 8 mars 2021, enligt bilaga 1
till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021,
antas.
2. Fullmäktiges beslut från den 14 december 2020, § 7, om att anta förslag till
ändringar i avfallstaxan från och med den 1 januari 2021 upphör att gälla den 8
mars 2021.
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.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragraf

8 mars 2021

§ 3 forts.

Diarienummer KS-2020/1321.184

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%.
SRV redovisar kortfattat konsekvenserna av sitt förslag. Av denna redovisning
framgår att konsekvenserna av de föreslagna ändringarna bedöms små.
Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens
förslag, och finner härvid att så är fallet.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

8 (16)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragraf

8 mars 2021

§4

Diarienummer KS-2020/2270.184

Förslag till nya taxor klimat- och stadsmiljönämndens
verksamhetsområden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för felparkeringsavgifter HKF 3220, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021, fastställs att gälla från
och med den 8 mars 2021.
2. Fullmäktiges beslut från den 14 december 2020, § 8, om att fastställa förslag till
taxa för felparkeringsavgifter – HKF 3220 - från och med den 1 januari 2021
upphör att gälla den 8 mars 2021.
3. Ändrad taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd (HKFA),
enligt bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021,
fastställs att gälla från och med den 8 mars 2021.
4. Fullmäktiges beslut från den 14 december 2020, § 8, om att fastställa förslag till
ändrad taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd (HKFA)
från och med den 1 januari 2021 upphör att gälla den 8 mars 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.
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragraf

8 mars 2021

§ 4 forts.

Diarienummer KS-2020/2270.184

Överläggning
I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M) och Nujin Alacabek (V).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens
förslag, och finner härvid att så är fallet.
Protokollsanteckningar
Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 4.1 till detta protokoll.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragraf

8 mars 2021

§5

Diarienummer KS-2020/2271.184

Förslag till nya taxor bygglov- och tillsynsnämndens
verksamhetsområden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt lag om
sprängämnesprekursorer – HKF 1800 – enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021, fastställs.
2. Taxa för bygglov, kartor och mättjänster – HKF 2200 – enligt bilaga 2 till
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021,
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 26 februari
2021, fastställs.
4. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen – HKF 4230 – enligt bilaga 6 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021, fastställs.
5. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen
– HKF 4240 – enligt bilaga 7 till kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021, 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 26 februari 2021, fastställs.
7. Beslutade taxor i punkt 1–6 ovan gäller från och med den 8 mars 2021.
8. Fullmäktiges beslut från den 14 december 2020, § 9, om att fastställa förslag
till ändrade taxor enligt punkterna 1–7 från och med den 1 januari 2021
upphör att gälla den 8 mars 2021.
Indexjusteringar
9. 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).
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 5 forts.

Diarienummer KS-2020/2271.184

10. Den nya handläggningskostnaden per timme i 2 § i taxa HKF 2200 ska för
tabellerna 1–19 vara 1 333 kronor.
11. 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.
12. Timavgiften för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen i taxa HKF 4230 indexjusteras i enlighet med prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
13. Den nya timavgiften i 5 § i taxa HKF 4230 ska vara 1 562 kronor.
14. Samtliga indexjusteringar i punkt 9–13 ovan gäller från och med den 8 mars
2021.
15. Fullmäktiges beslut från den 14 december 2020, § 9, om indexjusteringar
enligt punkterna 8–12 från och med den 1 januari 2021 upphör att gälla den 8
mars 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 bygglovsoch 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.
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§ 5 forts.

Diarienummer KS-2020/2271.184

Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens
förslag, och finner härvid att så är fallet.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kommunstyrelsen
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8 mars 2021

§6

Diarienummer KS-2020/2099.112

Ändrad bolagsordning Huddinge Samhällsfastigheter AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till ändrad bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB
fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande
daterat den 26 februari 2021.
2. Fullmäktige uppdrar till Huddinge Samhällsfastigheter AB att behandla förslag
till ändrad bolagsordning för bolaget på ordinarie årsstämma.
3. Besluten enligt punkterna 1 och 2 ersätter fullmäktiges beslut från den 14
december 2020, § 10, om att fastställa förslag till ändrad bolagsordning för
Huddinge Samhällsfastigheter AB samt att uppdra till Huddinge
Samhällsfastigheter AB att behandla förslag till ändrad bolagsordning för bolaget
på ordinarie årsstämma.
Kommunstyrelsens beslut
4. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
punkterna 1–3 uppdras åt kommunens ombud vid bolagsstämma i Huddinge
Samhällsfastigheter AB att rösta för det förslag till bolagsordning enligt bilaga 1
till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021.
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.
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§ 6 forts.

Diarienummer KS-2020/2099.112

Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens
förslag, och finner härvid att så är fallet.
Beslutet ska skickas till
Huddinge Samhällsfastigheter AB
HKF
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Justerare
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§7

Diarienummer KS-2020/2088.112

Upphävande av regler för Huddinge kommuns miljöpris Hemställan från klimat- och stadsmiljönämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – upphör att gälla och tas bort från
Huddinge kommuns författningssamling.
2. Beslutet enligt punkten 1 ersätter fullmäktiges beslut om upphävande av regler för
Huddinge kommuns miljöpris från den 14 december 2020, § 17.
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
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens
förslag, och finner härvid att så är fallet.
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Ordförande

Justerare
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Kommunstyrelsen
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8 mars 2021

§8

Övriga frågor
Inga övriga frågor väckta vid dagens sammanträde.
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