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§ 192 Revidering av mål och budget 2019
Sammanfattning

Den tillträdande kommunledningen låter notera att denna budget i
huvudsak lämnas oförändrad jämfört med den budget som
kommunfullmäktige antog 11 juni 2018. Mindre justeringar av mer
administrativ karaktär har inarbetats för att fullfölja redan
aviserades justeringar. Den tillträdande kommunledningen har valt
att inte nu arbeta om budgeten i sin helhet och förbehåller sig rätten
att inom ramen för den politiska plattformen ompröva olika
politiska ställningstaganden och därtill hörande budget längre fram.
Underlag för beslut

- Revidering av Mål och budget 2019-2020 inklusive bilaga.
- Budgetjusteringar 2019
- Politisk plattform 2019-2022
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) och Christian Lindefjärd (SD) anmäler att
Moderaterna och Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till
beslut; kommunalrådsberedningens, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 § 100 om mål och
budget 2019-2020 fastställs med de föreslagna förändringarna.
2. Ovanstående justeringar av mål- och budgeten 2019 införs i
mål- och budgetdokumentet 2019-2020
3. Utdebiteringen för 2019 för Haninge kommun fastställs till
19:68 per skattekrona, vilket är oförändrat
4. Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att i det
kommande budgetarbetet för 2020-2021 lämna de förslag som
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erfordras för att under mandatperioden genomföra de
föreslagna förändringarna.
5. Reviderad elevpeng för grund- och förskola 2019 fastställs.
Martina Mossberg, Sven Gustafsson och Michael Fridebäck samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD) deltar inte i beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (L) och Martin Strömvall (KD) bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande revidering av
beslutspunkterna:
1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 § 100 om mål och
budget 2019-2020 fastställs med de föreslagna förändringar som
beskrivs ovan och i den politiska plattformen.
2. Ovanstående justeringar av mål- och budgeten 2019 införs i
mål- och budgetdokumentet 2019-2020
3. Utdebiteringen för 2019 för Haninge kommun fastställs till
19:68 per skattekrona, vilket är oförändrat
4. Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att i det
kommande budgetarbetet för 2020-2021 lämna de förslag som
erfordras för att under mandatperioden genomföra den politiska
plattformen.
5. Reviderad elevpeng för grund- och förskola 2019 fastställs.
6. Presenterad politisk plattform godkänns.
Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Sven
Gustafsson (M), Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Michael
Fridebäck (M) bifall till Moderaternas förslag, innebärande bifall
till kommunstyrelsens reviderade förslag i punkt 3, avslag till
kommunstyrelsens reviderade förslag i punkt 2, 4 och 6 och bifall
till eget förslag i punkt 1 och 5.
Samuel Skånberg (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet samt hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande från
Vänsterpartiet.
Sahir Drammeh (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet.
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Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår
från beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens reviderade förslag och Moderaternas egna
förslag. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens reviderade förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens reviderade förslag
röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar fullmäktige
att avslå kommunstyrelsens reviderade förslag.” Omröstning sker
med voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 29 jaröster mot 16 nej-röster. 12 ledamöter avstår från att rösta och 4
ledamöter är frånvarande (omröstningsresultat, se bilaga. De fyra
ledamöter som markerats som frånvarande i omröstningsresultatet
utgörs av de fyra Vänsterpartister som inte deltar i beslutet).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
reviderade förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 § 100 om mål och
budget 2019-2020 fastställs med de föreslagna förändringar
som beskrivs ovan och i den politiska plattformen.
2. Ovanstående justeringar av mål- och budgeten 2019 införs i
mål- och budgetdokumentet 2019-2020
3. Utdebiteringen för 2019 för Haninge kommun fastställs till
19:68 per skattekrona, vilket är oförändrat
4. Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att i det
kommande budgetarbetet för 2020-2021 lämna de förslag som
erfordras för att under mandatperioden genomföra den politiska
plattformen.
5. Reviderad elevpeng för grund- och förskola 2019 fastställs.
6. Presenterad politisk plattform godkänns.
7. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Samuel Skånberg, Åsa Bååth, William Friström och Nafi Cilgin –
samtliga (V) – deltar inte i beslutet.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Sverre Ekdahl, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – reserverar
sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: ekonomiavdelningen
För kännedom: samtliga nämnder, Tornberget, Haninge bostäder
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