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§ 282 Kommunstyrelsens strategi och budget 20212022
Sammanfattning

Förslag till Strategi och budget 2021-2022 har utarbetats enligt
Haninge kommuns styrmodell och kommunfullmäktiges Mål och
budget 2021-2022.
Kommunstyrelsen ansvarar för mål 1 I Haninge ska miljö- och
klimatarbetet vara i framkant, mål 2 I Haninge ska tillväxten ske på
ett hållbart sätt och mål 3 I Haninge ska medborgarna vara trygga
oavsett skede av livet. För varje mål finns förslag på prioriteringar
(strategier) som ska bidra till måluppfyllelse. Strategi och budget
innehåller fullmäktiges strategiska uppdrag som kommunstyrelsen
ansvarar för.
För att fullmäktiges mål ska kunna uppfyllas har gemensamma
kvalitetsområden identifierats. Dessa är god ekonomisk
hushållning, kompetensförsörjning och långsiktig attraktivitet,
digitalisering och innovation samt värdegrund och varumärke.
Vidare ska kommunstyrelsen planera och leda för en hållbar
framtid i Haninge, vilket är kommunstyrelsens eget
kvalitetsområde.
Under 2020 har kommunrevisionen lämnat flera granskningsrapporter som redovisats till kommunstyrelsen. De granskningar
med rekommendationer som ska åtgärdas har tagits upp i Strategi
och budget.
Kommunstyrelsens driftbudget för 2021 är 247,0 mnkr enligt
kommunfullmäktiges beslut. Driftbudgeten delat in i tre delar;
förtroendemannaorganisationen (58,3 mnkr), kommunstyrelseförvaltningen (84,1 mnkr) och gemensamma kostnader (87,4
mnkr). Riskanalysen lyfter lokalbankens underskott, ökade
evakueringskostnader vid ombyggnationer och exploateringsverksamheten som möjliga risker.
Investeringsbudgeten som är 66,0 mnkr har fördelats på fem
investeringsprojekt.
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Underlag för beslut

- Kommunstyrelsens Strategi och budget 2021-2022
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens Strategi och budget 2021-2022 fastställs
enligt förslag.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Moderaterna samt meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Åsa Bååth (V) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från
Vänsterpartiet samt meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet.
Christian Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund (-) meddelar att
Sverigedemokraterna och Lage Öhlund (-) inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen medger att Moderaterna och Vänsterpartiet
lämnar varsitt särskilt yttrande.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens Strategi och budget 2021-2022 fastställs
enligt förslag.
2. Moderaterna och Vänsterpartiet medges lämna varsitt särskilt
yttrande (bilaga).
Sven Gustafsson och Linus Björkman - båda (M), Christian
Lindefjärd (SD), Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund (-) deltar inte i
beslutet).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
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För kännedom: Birgitta Strömbäck
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