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Dnr KS 2020/580

§ 10

Svar på ledamotsinitiativ från Sven
Gustafsson (M) om förslag att rätta felaktigt
beslut i kommunstyrelsen

Sammanfattning

Sven Gustafsson (M) har i ett ledamotsinitiativ föreslagit att
kommunstyrelsen fattar nytt beslut angående hyresavtal för
bostäder på Vendelsömalmsvägen/Lisebergsvägen. Moderaterna
har tagit del av en rättslig utredning av advokatfirman Mannheimer
Swartling avseende beslut fattat av kommunstyrelsen 2019-05-27 §
111 om hyresavtal.
I ledamotsinitiativet föreslås att:
- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram korrekta
beslutsunderlag så att kommunstyrelsen kan fatta ett nytt beslut
senast i januari 2021 angående avtal med Flexon AB för inhyrning
av bostäder på Vendelsömalmsvägen/Lisebergsvägen i
Vendelsömalm.
Förvaltningens synpunkter

Vid en intern granskning har kommunstyrelseförvaltningen
konstaterat att felaktiga underlag har förelegat kommunstyrelsen,
vid sammanträdet i maj 2019, för beslut om inhyrning av bostäder
vid Vendelsömalmsvägen/Lisebergsvägen. Förvaltningen har
genom externt juridiskt stöd genomfört en rättslig utredning av de
konsekvenser detta medför för kommunen och det hyresavtal som
tecknats med Flexon AB för de aktuella bostäderna.
Kommunstyrelseförvaltningen delar den juridiska bedömningen att
Haninge kommun är civilrättsligt bundna vid de avtal som tecknats
med Flexon AB. Därmed anses skäl för förnyat beslutsfattande om
hyresavtal för bostäderna saknas.
Underlag för beslut

- Ledamotsinitiativ (M) Förslag att rätta felaktigt beslut i
kommunstyrelsen
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Ledamotsinitiativet anses besvarat.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Åsa Bååth (V),
Christian Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund (-) bifall till eget
förslag (bilaga) från Moderaterna.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Moderaterna med instämmande av Vänsterpartiet,
Sverigedemokraterna och Lage Öhlund. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Sven Gustafsson (M) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit det egna förslaget
från Moderaterna.
Upprop:
Tobias Hammarberg (L) JA
Göran Svensson (S) JA
Maria Fägersten (S) JA
Annett Haaf (S) JA
Ann-Christine Erlandsson (S) JA
Petri Salonen (C) JA
Martin Strömvall (KD) JA
Åsa Bååth (V) NEJ
Sven Gustafsson (M) NEJ
Linus Björkman (M) NEJ
Michael Fridebäck (M) NEJ

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

2021-01-25

Alexandra Anstrell (M) NEJ
Christian Lindefjärd (SD) NEJ
Lage Öhlund (-) NEJ
Meeri Wasberg (S) JA
8 JA, 7 NEJ.
Med 8 JA och 7 NEJ finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

1. Ledamotsinitiativet anses besvarat.
Reservationer

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