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Dnr KS 2019/2

§ 109 Mål och budget 2020-2021
Sammanfattning

Enligt den av kommunen antagna budgetmodellen ska
kommunfullmäktige i juni besluta om Mål och budget 2020- 2021
innefattande kommunfullmäktiges mål, uppdrag och indikatorer,
ekonomiska ramar för 2020, investeringsbudget för 2020 med
investeringsplan 2021-2023 och ekonomisk plan för 2020-2023.
Den politiska kommunledningen har arbetat fram ett förslag till
Mål och budget 2020-2021.
Bilagorna 1-2 är av informationskaraktär och ingår inte i
budgetbeslutet.
Underlag för beslut

- Mittensamarbete för Haninge, Budget 2020-2021 med ekonomisk
plan för mandatperioden sam investeringsbudget 2020-2023
- Protokoll idrotts- och fritidsnämnden 2019-02-13 § 12
- Idrotts- och fritidsnämndens budgetförutsättningar 2020, yttrande
angående Mål och budget 2020-2021
- Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2019-02-06 § 20
- Budgetäskande stadsbyggnadsnämnden 2020-2021 – 2019-02-06
- Protokoll socialnämnden 2019-02-012 § 11
- Socialnämndens budgetförutsättningar inför Mål och Budget
2020-2021
- Protokoll äldrenämnden 2019-02-13 § 17
- Äldrenämndens budgetförutsättningar inför Mål och Budget
2020-2021 – 2019-02-05
- Protokoll grund- och förskolenämnden 2019-02-06 § 8
- Grund- och förskolenämnden budgetförutsättningar 2020 och
framåt – 2019-02-06
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- Protokoll gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-02-05 §
9
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden budgetförutsättningar
2020 och framåt – 2019-01-31
- Protokoll kultur- och demokratinämnden, 2019-02-12, § 2
- Kultur- och demokratinämndens yttrande – 2019-01-15
- Tornberget - Förutsättningar inför kommunens Mål och budget
2020 – 2021 – 2019-02-18
- Underlag från kommunstyrelseförvaltningen inför budget 20202021 – 2019-02-15
- Lokalförsörjningsplan 2019
- Budgetdirektiv Mål och budget 2020-2021 – 2018-11-15
- Moderaternas förslag till mål och budget 2020-2021
- Sverigedemokraternas förslag till mål och budget 2020-2021
- Vänsterpartiets förslag till mål och budget 2020-2021
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag från
Moderaterna (bilaga).
Samuel Skånberg (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet.
Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Moderaterna. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Utdebiteringen för 2020 för Haninge kommun fastställs till
19:68 per skattekrona, vilket är oförändrat.
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2. Bifogat förslag till Mål och budget 2020-2021 fastställs.
3. Haninge kommun ingår, såsom för egen skuld en borgensram
om 4 100 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för
Tornberget Fastighetsförvaltnings AB:s låneförpliktelser.
Samuel Skånberg (V) och Christian Lindefjärd (SD) deltar inte i
beslutet.
Reservationer

Martina Mossberg, Sven Gustafsson, Michael Fridebäck,
Alexandra Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (L), Petri Salonen (C), Martin Strömvall (KD),
Marina Seinegård (C), Göran Florén (L), Mikko Svensson (S),
Christer Erlandsson (S), Anthon Gyllensten (C), Sahir Drammeh (), Mehmet Coksürer (-), Göran Svensson (S), Ulla-Britt Öhman
(C), Maria Fägersten (S), Ann-Christine Erlandsson (S), Pia Lublin
(L), Joachim Krylborn (KD), Annett Haaf (S), Anders Nordlund
(S) och Nina Larsson (L) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Marietta de
Pourbaix-Lundin (M), Michael Fridebäck (M), Sven Gustafsson
(M), Linus Björkman (M), Alexandra Anstrell (M), Sara Sixten
(M), Sedat Dogru (M) och Veronica Pagard Salem (M) bifall till
Moderaternas förslag, innebärande bifall till kommunstyrelsens
förslag i punkt 1 och 3 samt bifall till eget förslag i punkt 2.
Christian Lindefjärd (SD) yrkar med instämmande av Dennis
Askling (SD), Magnus Malmberg (SD), Margareta Brunner (SD),
Eva Karlsson (SD) och Peter Lindefjärd (SD) bifall till
Sverigedemokraternas förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag i punkt 1 och 3 samt bifall till eget
förslag i punkt 2 samt därutöver ett tillägg innebärande att intäkter
och kostnader för flyktingmottagande särredovisas och att dessa
inte ska ingå i den ordinarie budgeten.
Samuel Skånberg (V) yrkar med instämmande av William Friström
(V) och Åsa Bååth (V) bifall till Vänsterpartiets förslag,
innebärande bifall till eget förslag i punkt 1, 2 och 3 samt därutöver
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ett tillägg innebärande att kommunen inrättar en social
investeringsfond för medel som uppkommer vid eventuellt
överskott.
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Petri Salonen (C)
avslag på Moderaternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets
respektive budgetförslag i sin helhet.
Kommunfullmäktige behandlar de olika beslutspunkterna i
kommunstyrelsens förslag var och en för sig.
Beslutspunkt 1 (skattesats)
Två förslag föreligger: Kommunstyrelsens förslag om oförändrad
skattesats och Vänsterpartiets förslag om höjd skattesats.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens samt Vänsterpartiets. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i
enlighet med förslaget från Vänsterpartiet.” Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 55 ja-röster
mot 4 nej-röster. 1 ledamot avstår från att rösta och 1 ledamot är
frånvarande (omröstningsresultat, se bilaga Votering 1).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Då Vänsterpartiets budgetförslag baseras på en skattehöjning stryks
deras förslag under beslutspunkterna 2 och 3.
Beslutspunkt 2 (mål och budget)
Tre förslag föreligger: Kommunstyrelsens, Moderaternas och
Sverigedemokraternas.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut;
kommunstyrelsens, Moderaternas samt Sverigedemokraternas.
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag. Votering begärs.
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Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör
huvudförslag. För att avgöra vilket förslag som ska utgöra
motförslag ställer ordföranden Moderaternas
och Sverigedemokraternas förslag mot varandra. Ordföranden
finner att fullmäktige beslutar att förslaget från Moderaterna ska
utgöra motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den som
bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar
nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med förslaget
från Moderaterna.” Omröstning sker med voteringsanläggning och
resultatet av omröstningen är 29 ja-röster mot 16 nej-röster. 15
ledamöter avstår från att rösta och 1 ledamot är
frånvarande (omröstningsresultat, se bilaga Votering 2).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar i enlighet kommunstyrelsens förslag.
Beslutspunkt 3 (borgensram för Tornberget)
Ett förslag föreligger: Kommunstyrelsens.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut kommunstyrelsens - och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget
Tilläggsförslag från Vänsterpartiet
Ordföranden ställer tilläggsförslaget från Vänsterpartiet mot
avslagsyrkandet och finner att fullmäktige beslutar att avslå
tilläggsförslaget.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill avslå Vänsterpartiets tilläggsförslag röstar
ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i
enlighet med tilläggsförslaget från Vänsterpartiet.” Omröstning
sker med voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 55
ja-röster mot 4 nej-röster. 1 ledamot avstår från att rösta och 1
ledamot är frånvarande (omröstningsresultat, se bilaga Votering 3).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Tilläggsförslag från Sverigedemokraterna
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Slutligen ställer ordföranden tilläggsförslaget från
Sverigedemokraterna mot avslagsyrkandet och finner att
fullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Utdebiteringen för 2020 för Haninge kommun fastställs till
19:68 per skattekrona, vilket är oförändrat.
2. Bifogat förslag till Mål och budget 2020-2021 fastställs.
3. Haninge kommun ingår, såsom för egen skuld en borgensram
om 4 100 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för
Tornberget Fastighetsförvaltnings AB:s låneförpliktelser.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Lennart Törnberg, Kjell Larsson, Sverre Ekdahl, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle och Mats Matsson - samtliga (M) - Christian
Lindefjärd, Dennis Askling, Eva Karlsson, Kennerth Valtersson,
Magnus Malmberg, Erika Olofsson, Yvonne Forsberg, Thomas
Broberg, Margareta Brunner och Peter Lindefjärd - samtliga (SD) Samuel Skånberg, Sevim Celepli, Åsa Bååth och William Friström
- samtliga (V) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Samtliga nämnder, Tornberget
För kännedom: Haninge Bostäder
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