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Svar på interpellation från Marietta de Pourbaix-Lundin (M) om
byggnationen av bostäder vid Lisebergsvägen/Vendelsömalmsvägen
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) har vid kommunfullmäktige 2020-12-14 lämnat en
interpellation om byggnationen av bostäder vid Lisebergsvägen/Vendelsömalmsvägen.
Jag vill lämna följande svar.
1. Varför har kommunstyrelsen inte fått ta ställning till slutsatserna i Mannheimer
Swartlings rättsliga utredning?
Vid en intern kvalitetssäkring konstaterades sommaren 2020 brister i de underlag som
kommunstyrelsen haft att ta ställning till vid beslut om hyresavtal med Flexon AB vid
sammanträdet i maj 2019. Kommunstyrelseförvaltningen tog stöd av en extern part, i
detta fall advokatfirman Mannheimer Swartling, för att belysa de konsekvenser detta
kunde medföra för Haninge kommun.
Den rättsliga utredningen är ett komplement till kommunstyrelseförvaltningens egna
konsekvensanalyser av ärendet och hur detta har hanterats. Detta hanteras inom
förvaltningsorganisationen. Om juridiskt korrekta ställningstaganden har gjorts av en
extern part i ett underlag bedöms inte vara föremål för politiskt ställningstagande.
2. Varför har du inte lagt fram korrekt beslutsunderlag angående avtal med
Flexon AB så snart det kom till din kännedom att kommunstyrelsen 2019-05-27
beslutat på felaktigt beslutsunderlag?
Mot bakgrund av de konsekvensanalyser som kommunstyrelseförvaltningen har gjort av
ärendet, där den rättsliga utredningen är en del, bedöms Haninge kommun vara bundna
vid avtalssituationen med Flexon AB. Detta oaktat om nytt politiskt beslut om hyresavtal
fattas eller inte. Därmed skulle den materiella skillnaden i praktiken vara obefintlig. I
stället tog jag initiativ till att säkerställa rutinerna för hantering av liknande frågor
framöver genom ett uppdrag till kommundirektören, då jag vill att vi ska kunna
säkerställa att det genom rutiner och strukturer skapas förutsättningar för att vi
förtroendevalda (oavsett om man ingår i kommunledningen eller ej) ska ha tillgång till
korrekta underlag.
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3. Varför har du inte sett till att hantering, rutiner och internkontroll fungerat så
att villkorade paragrafer i avtal följs?
Jag har gett kommundirektören i uppdrag att genomföra en revision med anledning av
de konstaterade bristerna i detta ärende. Utifrån granskningens resultat ska eventuella
förändringar kring exempelvis styrdokument eller organisation föreslås för att bidra till
att eventuella felaktigheter inte återupprepas. Denna granskning pågår för närvarande.
4. Kommer du att ta ditt politiska ansvar som högst politiskt ansvarig i kommunen
och lägga fram ett korrekt beslutsunderlag för kommunstyrelsen att ta ställning
till angående avtal med Flexon AB?
Som framgår av svaret på din fråga 2 ovan bedöms Haninge kommun vara bundna vid
avtalssituationen med Flexon AB. Därmed skulle den materiella skillnaden i att ta ett
nytt beslut i praktiken vara obefintlig och därmed obehövlig.
5. Förtjänar inte demokratin och Haninges invånare att kommunens
beslutsfattande tål offentlighetens ljus?
Kommunens beslutsfattande tål offentlighetens ljus. Det är lite oklart vad interpellanten
menar skulle hållits utanför offentlighetens ljus. Ärendet i fråga har belysts från många
olika håll och inte minst kan man se den utdragna överklagandeprocessen i sina olika
delar som ett bevis så gott som något för att beslut som vi tar i kommunen tål och även
befinner sig i offentlighetens ljus. Det uppdrag till kommundirektören som jag tog
initiativ till är ett sätt att säkerställa processen fram till politiska beslut.
Det är självklart otillfredsställande att det visade sig vara fel underlag som bifogades
kommunstyrelsens beslut. Samtidigt bygger processerna i beslutsfattandet på att vi
förtroendevalda (oavsett om man ingår i kommunledningen eller ej) generellt sett ska
kunna hysa tillit till de underlag och de bedömningar som presenteras i förslag till
beslut. Det är ibland ett skäl till att politiska beslut tar tid (något som det ibland också
riktas kritik mot). Uppdraget till kommundirektören är mycket viktigt för att identifiera
vad som fallerade och utfallet från uppdraget kommer sedermera att ligga till grund för
eventuell revidering av rutiner, styrdokument och liknande. Självklart finns det
lärdomar att dra för att fortsätta verka för en öppen, transparent och lärande
organisation.
Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att anse
interpellationen besvarad.
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