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Plats och tid

KS-salen Utö
Måndag 2021-04-12, kl. 14.30–14.40

Beslutande

Meeri Wasberg, ordförande (S)
Tobias Hammarberg, 1:e vice ordförande (L)
Sven Gustafsson, 2:e vice ordförande (M)
Göran Svensson (S), (distans)
Maria Fägersten (S)
Annett Haaf (S), (distans)
Ann-Christine Erlandsson (S), (distans)
Petri Salonen (C)
Martin Strömvall (KD)
Åsa Bååth (V)
Linus Björkman (M), (distans)
Michael Fridebäck (M)
Alexandra Anstrell (M), (distans)
Christian Lindefjärd (SD)
Lage Öhlund (-)

Ersättare

Carl Melin (S), (distans)
Ulla-Britt Öhman (C)
Marina Seinegård (C), (distans)
Nicole Forslund (L), (distans)
Joachim Krylborn (KD), (distans)
Jens Davidson (KD), (distans)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M), (distans)
Sara Sixten (M), (distans)
Sedat Dogru (M), (distans)
Kent Svensson (SD), (distans)

Övriga
deltagande

Magnus Gyllestad, kommundirektör
Annica Lempke, kanslichef
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Justeringens
plats och tid

2021-04-12

Paragrafer

82–83

Sekreterare
Anna Clara Stenvall

Ordförande
Meeri Wasberg (S)

Justerare
Sven Gustafsson (M)
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ANSLAG/BEVIS

Justeringen av kommunstyrelsens protokoll tillkännages genom
anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-12

Datum då anslaget
sätts upp

2021-04-13

Datum då anslaget
tas ned

2021-05-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kansliet

Underskrift
Anna Clara Stenvall, sekreterare
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§ 82

Val av justerare

Förslag till beslut

1. Sven Gustafsson (M) väljs till justerare.
Kommunstyrelsens beslut

1. Sven Gustafsson (M) väljs till justerare.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/248

§ 83

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-29 behandlades
Haninge kommuns årsredovisning för 2020. Tre likalydande
tilläggsförslag lämnades från (M), (SD) och (V) där det föreslogs:
1. Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv gäller från
och med bokslutet 2020.
2. Haninge kommun inrättar en resultatutjämningsreserv i enlighet
med riktlinjerna.
3. 50 mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven.
Årsredovisningen planeras behandlas på fullmäktiges sammanträde
2021-04-12. Enligt kommunallagen (2017:725) ska
årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna
snarast möjligt, men senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska kommuner ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet
som bedrivs genom andra juridiska personer.
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Riktlinjerna ska ange ett långsiktigt och strategiskt
perspektiv på verksamhet och ekonomi, som sträcker sig längre än
ett mål- och budgetperspektiv. Dessa perspektiv har i Haninge
kommun hanterats inom ramen för ordinarie mål- och
budgetdokument.
Resultatutjämningsreserv
Sedan 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att, under
vissa förutsättningar, reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att
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resultatet för året, efter balanskravsjusteringar, är negativt. För det
fall RUR ska tillämpas ska det i riktlinjer för god ekonomisk
hushållning framgå hur det avses att reservera och disponera medel
till eller från reserven.
Haninge kommuns finanspolicy
Haninge kommuns finanspolicy, som fastställdes i april 2019,
anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten i kommunen
ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning,
finansiering och borgen.
Haninge kommun har för närvarande två placeringar om vardera
200 mnkr. Den ena avkastade 1,6 mnkr och den andra 400 tkr förra
året. Därutöver finns drygt 500 mnkr på ett konto, exkluderande
checkkredit. Det finns möjlighet att minska förvaltningsavgifterna
genom att kommunen placerar en del av det som finns på kontot,
som utgörs av ett vanligt konto utan ränta, samtidigt som bättre
avkastning kan uppnås.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att riktlinjer för god
ekonomisk hushållning tas fram samt att förutsättningarna för att
införa en resultatutjämningsreserv utreds. Dessa uppdrag föreslås
återrapporteras senast i februari 2022.
Förvaltningen föreslår även att kommunens finanspolicy
aktualitetsprövas. Även detta uppdrag föreslås återrapporteras
senast i februari 2022.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse God ekonomisk hushållning
- Tilläggsyrkanden (M), (SD) och (V) KS 2021-03-29 § 44
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. Uppdraget ska återrapporteras senast i
februari 2022.
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2. Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för
införande av resultatutjämningsreserv (RUR) i Haninge
kommun. Uppdraget ska återrapporteras senast i februari 2022.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att aktualitetspröva
Haninge kommuns finanspolicy. Uppdraget ska återrapporteras
senast i februari 2022.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna
(bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till eget förslag från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Åsa Bååth (V) yrkar bifall till eget förslag från Vänsterpartiet
(bilaga).
Lage Öhlund (-) yrkar bifall till de egna förslagen från
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Meeri Wasberg (S) föreslår att de likalydande förslagen från
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet med
instämmande av Lage Öhlund (-) behandlas som ett gemensamt
förslag, vilket de tre partierna godkänner.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet med
instämmande av Lage Öhlund (-). Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. Uppdraget ska återrapporteras senast i
februari 2022.
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2. Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för
införande av resultatutjämningsreserv (RUR) i Haninge
kommun. Uppdraget ska återrapporteras senast i februari 2022.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att aktualitetspröva
Haninge kommuns finanspolicy. Uppdraget ska återrapporteras
senast i februari 2022.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck, Alexandra
Anstrell - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD), Åsa Bååth (V)
och Lage Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

