
KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 
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Utdragsbestyrkande: 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdag 16 maj 2022 

Tid Klockan 17:00-19.05 

Plats Sessionssalen i kommunalhuset. 

Beslutande Se bifogade uppropslistor 

Närvarande ej tjänst-
görande ersättare 

Hampus Holmgren (M), Hans Wallenborg (M), Ingemar Syring (M), Lars-Göran 

Sander (C), Malak Guirguis (KD), Charlotte Björkman (HP), Tomas Henriksson 

(S), Lena Berg (S) och Louis Rollins (MP) 

Utses att justera Love Bergström (M) och Eeva Laine (S) 

Justeringens tid Måndag den 23 maj 2022 Paragrafer 1-21 

Underskrifter 

Fredrik Zethræus 
Sekreterare 

Erik Ottoson (M) 
Ordförande 

Love Bergström (M) Eeva Laine (S) 
Justerare Justerare 

Protokollet har signerats digitalt: för underskrifter se protokollets sista sida. 
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Förtydligande 

Vid sammanträdet hanterades ärende 18 Befrielse från förtroendeuppdrag och ärende 19 Val, 

fyllnadsval och fyllnadsnomineringar före ärende 16 Låt Huddinge kommuns anställda få lön tidigare – 

svar på motion väckt av Mats Arkhem (SD) och 17 Stärk arbetet mot kriminalitet i Huddinge – Inrätta 

en permanent trygghetsfond – svar på motion väckt av Rasmus Lenefors (S) och Pran Malhotra (S). I 

protokollet redovisas ärendena ovan enligt utskickad dagordning.  

BEVIS  
om justering av Kommunfullmäktiges protokoll 
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla 

 

Kommunfullmäktige har sammanträtt den 16 maj 2022 

Protokollet har justerats den  23 maj 2022 

Anslaget sattes upp den 24 maj 2022 

Anslaget tas ner den 16 juni 2022 

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den  15 juni 2022 

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Kommunstyrelsens kansli, 
Kommunalvägen 28, Huddinge 
Telefon 08-53530000 

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats  www.huddinge.se 
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Sammanträdesdatum Paragraf 

 
Kommunfullmäktige 16 maj 2022 § 11   

    
Diarienummer KS-2019/1425.313    

 

 

 

Upphävande av del av stadsplan Haga VII med anledning av 
Tvärförbindelse Södertörn inom kommundel Vårby – beslut 
om upphävande  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdraget till kommunstyrelsen att på Huddinge kommuns vägnar handlägga och 

besluta om att upphäva detaljplaner enligt 8 § i kommunstyrelsens reglemente (HKF 

9200) återkallas när det gäller beslut att upphäva del av stadsplan Haga VII inom 

kommundelen Lissma; se punkten 2 nedan. 

2. Den del av stadsplan 0126K-10587 för Haga VII, på del av fastigheterna Masmo 

1:12, Masmo 1:14 och Haga 1:108, som på bifogad plankarta är skrafferad, upphävs i 

enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterad den 21 mars 

2022 med tillhörande antagandehandlingar, bilaga 1, 2, 3 och 4. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-31 § 43 att ge kommunstyrelsens förvaltning i 

uppdrag att upprätta de detaljplaner som behövs för Tvärförbindelse Södertörn. 

Syftet med att upphäva del av stadsplan Haga VII, som vann laga kraft 1982-08-12, 

är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. För att 

Trafikverket ska kunna fastställa vägplanen krävs det att vägplanen inte strider mot 

gällande detaljplaner. 

Området som berörs av upphävandet består idag av väg, skog, gräsytor, samt gång- 

och cykelvägar. Marken ägs av Huddinge kommun. Inom berört område finns inga 

utpekade kultur- eller rekreationsvärden, men inom del av området finns höga 

naturvärden. Det området som föreslås upphävas regleras i gällande detaljplan som 

allmän plats med preciseringen Gata eller torg, gatuplantering med gångväg. 

Enligt förvaltningens bedömning är Kommunstyrelsen behörig att fatta beslut i 

ärendet. Förvaltningen föreslår ändå att beslut fattas av Kommunfullmäktige eftersom 

det är lämpligt att ärendet beslutas tillsammans med genomförandeavtalet för 

Tvärförbindelse Södertörn. 

Upphävandet bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen är därför 

att en strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken (MB) inte behöver göras. 

 
Överläggning i kommunfullmäktige 

I ärendet yttrar sig Love Bergström (M), Nujin Alacabek (V), Anders Lönroth (MP) 

och Sven Pernils (SD). 

 

Love Bergström (M) och Sven Pernils (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
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till beslut.  

 

Nujin Alacabek (V) informerar att (V) inte deltar i beslutet.  

 
Propositioner i kommunfullmäktige 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet.  

 
Protokollsanteckningar 

Nujin Alacabek (V) och Anders Lönroth (MP) lämnar varsin protokollsanteckning 

som biläggs protokollet.  

 
Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 

Trafikverket 

 

 

 




