
 

 
Motion om beslut gällande hemtjänst i kommunal regi 
Ärende tre under Vård- och omsorgsnämndens sammanträde, daterat 2020-11-26, utgör ett 
förslag om att avveckla hemtjänsten i egen regi. Sverigedemokraterna anser att frågan är av 
så stor principiell betydelse för kommunens verksamhet, att den bör behandlas av 
kommunfullmäktige.  

Vi vill uppmärksamma at denna linje finner stöd i kap 5 §1 i kommunallagen, där står det: 
”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller regionen…” 
 

Med anledning av ovanstående föreslår vi: 

att Vård- och omsorgsnämndens beslut om att avveckla den kommunala hemtjänsten hävs. 

att ärendet bereds på nytt för beslut i kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

 

Sverigedemokraterna   Sverigedemokraterna 
Ann Clewett    Arnold Boström 

 

 

 

 

 

Sverigedemokraterna 
Malena Karanovic 

 

 

 



 
Huddinge kommun 
Kommunfullmäktige  
2020-12-14 
 

MOTION 
 

Avbryt avvecklingen av den kommunala hemtjänsten 
 

Bakgrund 

Vård- och omsorgsnämnden i Huddinge kommun beslutade på sitt sammanträde den 26 november 

2020 att avveckla den kommunala hemtjänsten, inklusive utförandet av ledsagning och avlösning för 

vuxna, i egen regi. Nämnden var oenig och ärendet avgjordes genom ordförandens utslagsröst 

eftersom omröstningen gav resultatet 6–6. Att fatta ett så här stort beslut bakom stängda dörrar i 

vård och omsorgsnämnden är inte ett värdigt hanterande av Huddingebornas skattepengar. 

Samtidigt som det har varit känt att den kommunala hemtjänsten varit underfinansierad under flera 

år väljer den styrande moderatledda minoritetskoalitionen att sänka skatten med 27 miljoner kronor. 

I stället för att göra de förändringar som har krävts, och som även har påtalats av externa konsulter 

för att hemtjänsten ska fungera väl lägger den styrande minoritetskoalitionen ner den kommunala 

hemtjänsten. Dessutom lägger de fram ärendet med omotiverat kort varsel, på ett extrainsatt 

nämndmöte, och driva igenom beslutet utan debatt i kommunens högsta beslutande organ, dvs. 

kommunfullmäktige. Trots kort varsel uppstod starkt folkligt engagemang mot beslutet och ca 5 500 

personer har skrivit under en namninsamling mot förslaget.  

De äldre vill ha vår hemtjänst 

Av de drygt 1300 brukarna som har hemtjänst i Huddinge har över 750 äldre valt den kommunala 

hemtjänsten. Det motsvarar 58 procent av den totala andelen brukare i kommunen. Endast 552 

brukare har valt utförare i privat regi.  

Avveckling av den kommunala hemtjänsten skapar ytterligare stress och oro för många av Huddinges 

äldre. Dessutom i dessa tider när smittspridningen av covid-19 har under hösten ökat kraftigt och 

läget i Sverige och i Huddinge är mycket allvarligt är så klart den här frågan än känsligare. De flesta är 

överens om att personalen är avgörande för en trygg omsorg av hög kvalitet. I en svår tid har 

personalen ställt upp och arbetat hårt för att alla äldre ska vara trygga. Kontinuiteten, att få träffa 

samma personal, är alltid viktig men kan vara helt avgörande under en pågående pandemi.  

Vi behöver hemtjänst i egen regi 

Utöver att vi bör bejaka de val våra invånare vill göra har vi som kommun skyldighet att tillse att de 

som är i behov av stöd också får det. Det här betyder att vi har behov av att snabbt kunna erbjuda 

hemtjänst om en privat utförare plötsligt inte kan leverera. Vi har vid flera tillfällen redan hamnat i 



en situation där den kommunala hemtjänsten fått överta kunder med mycket kort varsel, det är 

alltså en trygghetsfråga att ha kvar viss hemtjänst i egen regi.  

Att lämna kommunens äldre till en situation som denna är bortom all kritik. Att dessutom skynda 

igenom ett så här stort beslut på bara 10 dagar är en oseriös hantering, inte minst med tanke på att 

den moderatledda koalitionen och ordförande för vård- och omsorgsnämnden under flera år haft 

ansvar för- och kunna följt nämndens ekonomi. Oppositionen ställde sig inte bakom förslaget till 

beslut och föreslog istället att ärendet skulle avslås.  

Ett beslut för fullmäktige 

Huddinges kommunala hemtjänst omsätter ca 70 miljoner kronor om året. Det är en betydande 

verksamhet i kommunen, inte bara för de 750 brukare som använder sig av tjänsten utan också för 

kommunen som helhet. En majoritet av de äldre i Huddinge kommun har valt den kommunala 

hemtjänsten, vilket är ett tydligt skäl till varför förslaget att lägga ned den kommunala regin bör 

anses vara ett beslut av större vikt. En avveckling av den kommunala hemtjänsten innebär att nära 

160 anställda blir av med sin anställning, och då är de som arbetar timmar inte inräknade. 

Avveckla av den kommunala hemtjänsten är ett ärende av principiell beskaffenhet och det ska därför 

hanteras av kommunens högsta beslutande organ: kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen får 

kommunfullmäktige uppdra åt en kommunal nämnd, t.ex. kommunstyrelsen, att i fullmäktiges ställe 

besluta i en viss grupp av ärenden, dock med undantag för bland annat ärenden som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.1 

En majoritet av kommunfullmäktiges partier har meddelat att man motsätter sig en avveckling av 

den kommunala hemtjänsten.  

 

Med hänvisning till ovan så föreslår vi därför att: 
- Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ha hemtjänst i egen regi som ett alternativ 

för de äldre 
 

 
För Socialdemokraterna                      För Vänsterpartiet                       För Miljöpartiet 
 
Sara Heelge Vikmång                     Nujin Alacabek                   Anders Lönroth 

 

 

                                                           
1 Kommunallagen 5 kap, paragraf 1 



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 26 oktober 2020 § 24

Diarienummer KS-2020/1731.111

Beslut att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Sammanfattning
Mot bakgrund av utbrottet av Covid-19 beslutade krisledningsnämndens ordförande 
den 16 mars 2020 att en sådan extraordinär händelse förelåg i Huddinge kommun 
som medförde att krisledningsnämnden skulle träda i funktion för att snabbt kunna 
fatta beslut vid behov.
 
Sedan dess har situationen förändrats. Även om Covid-19 fortsätter att vara ett akut 
problem och samhällskrisen fortlöper har kommunens organisation nu etablerat 
rutiner och processer för att möta situationen inom ramen för sitt ordinarie linjearbete, 
med fortsatt krisledning enbart på tjänstemannanivå.
Mot bakgrund av detta är bedömningen är att det inte längre föreligger något behov 
av krisledningsnämnden och förslaget är därför att dess verksamhet ska upphöra.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Anders Lönroth (MP) och Daniel Dronjak (M).
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag, och finner härvid att så är fallet.

Beslutet delges
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder



TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

1 (2)

Datum Diarienummer
2020-10-21 KS-2020/1731.111

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Vilhelmina Granfalk
Vilhelmina.Granfalk@huddinge.se

Kommunstyrelsen  

Beslut att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Sammanfattning
Mot bakgrund av utbrottet av Covid-19 beslutade krisledningsnämndens 
ordförande den 16 mars 2020 att en sådan extraordinär händelse förelåg i 
Huddinge kommun som medförde att krisledningsnämnden skulle träda i funktion 
för att snabbt kunna fatta beslut vid behov. 
Sedan dess har situationen förändrats. Även om Covid-19 fortsätter att vara ett 
akut problem och samhällskrisen fortlöper har kommunens organisation nu 
etablerat rutiner och processer för att möta situationen inom ramen för sitt 
ordinarie linjearbete, med fortsatt krisledning enbart på tjänstemannanivå.
Mot bakgrund av detta är bedömningen är att det inte längre föreligger något 
behov av krisledningsnämnden och förslaget är därför att dess verksamhet ska 
upphöra. 

Beskrivning av ärendet
I enlighet med lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har Huddinge kommun 
inrättat en krisledningsnämnd. 
Krisledningsnämnden utgör det ledande politiska organet om kommunen drabbas 
av en extraordinär händelse och nämnden i och med detta träder i funktion. Med 
extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.
I 8 § Huddinge kommuns reglemente för krisledningsnämnden – HKF 1400 – 
föreskrivs att kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är 
föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att 
verksamheten ska upphöra.



TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
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Datum Diarienummer
2020-10-21 KS-2020/1731.111

Mot bakgrund av utbrottet av Covid-19 beslutade krisledningsnämndens 
ordförande den 16 mars 2020 att en sådan extraordinär händelse förelåg i 
Huddinge kommun som medförde att krisledningsnämnden skulle träda i funktion 
för att snabbt kunna fatta beslut vid behov. 
Sedan dess har situationen förändrats. Även om Covid-19 fortsätter att vara ett 
akut problem och samhällskrisen fortlöper har kommunens organisation nu 
etablerat rutiner och processer för att möta situationen inom ramen för sitt 
ordinarie linjearbete, med fortsatt krisledning enbart på tjänstemannanivå.
Mot bakgrund av detta är bedömningen är att det inte längre föreligger något 
behov av krisledningsnämnden och förslaget är därför att dess verksamhet ska 
upphöra. 

Förvaltningens synpunkter
Med anledning av att kommunen nu arbetar med corona-pandemin inom  
ordinarie organisation föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
krisledningsnämndens verksamhet upphör. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Då krisledningsnämnden inte har övertagit några funktioner från andra nämnder 
medför förslaget inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.

Camilla Broo
Kommundirektör

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder



Per Olov Lindberg    Ledamöter i olika 

Bergsvägen 57    församlingar i  

14171 Segeltorp    Huddinge kommun 

0762-304545 

 

 

 

 

Följebrev till yttranden om förslag angående Bergskammen 46 

Jag skriver direkt till er, eftersom vi grannar är missnöjda med kommunens missvisande 

sammanfattning av vårt yttrande från februari, och eftersom kommunen åter avsåg att enbart sända ut 

en sammanfattning av vårt yttrande från oktober. 

Bilagt finns våra yttranden från februari och oktober 

För grannarna till Bergakammen 46 

P O Lindberg 

Prof. em. 



     Huddinge Kommun 

 

Invändning mot planförslag avseende Bergskammen 46 i Segeltorp 

 

Undertecknade grannar till Bergskammen 46 invänder å det skarpaste mot liggande 

planförslag. 

Bakgrund 

Under 2009 utfärdade Huddinge Kommun (HK) ett bygglov till vår grannfastighet 

Bergskammen 46; ett bygglov som å det grövsta bröt mot gällande plan: 

- Byggnadsytan översteg tillåten yta med 28 % (182 kvm i st.f. tillåtna 142). 

- Antalet våningar var 3 i st.f. tillåtna 2. 

- Byggnadens höjd översteg tillåten höjd med 78 % (13,5 m i st.f. tillåtna 7,6 m)!          

(Bl.a. beroende på byggnadshöjden skall mätas från gatan, eftersom byggnaden ligger 

närmare än 6 m.) 

Vidare hade fastighetsägaren ytterligare ökat på byggnadshöjd utöver bygglovet. 

Dessutom skapade fastigheten olägenheter för oss grannar i form av insyn o.d. 

Till yttermera visso sticker fastigheten ut från omgivningen genom sin höga höjd så nära 

gatan. Det kunde nästan vara i innerstan (t.ex. i Lärkstan). 

Vi grannar överklagade bygglovet till länsstyrelsen, som upphävde bygglovet, ett beslut som 

överklagades av fastighetsägaren, men som stod sig i högre rätter. 

HK ålade fastighetsägaren att, vid vite om 800 000:-, anpassa byggnaden efter planen. Denne 

har dock på de nästan 10 år som gått inte åtgärdat byggnaden.  

Det är oklart om HK gått vidare och krävt in vitet. 

Invändningar mot planförslaget 

Förutom ovannämnda olägenheter som insyn o.d., och att byggnaden inte passar in i området, 

finner vi hela processen stötande. 

Här har vi en fastighetsägare, vars bygglov upphävts av högre instans, och som under nästan 

10 år har underlåtit att efterfölja kommunens åläggande att åtgärda misstämmelsen mellan 

plan och byggnad. Och då ”belönar” HK honom genom att ändra planen så att planen 

stämmer med den tidigare planstridiga byggnaden. 

Vi finner detta stötande. Avsikten med en enhetlig plan för ett område är väl bl.a. att alla ska 

behandlas lika. Ingen ska få bygga större än vad alla andra får.  



Här avviker HK från detta genom att (i praktiken) ge bygglov till en byggnad, som å det 

grövsta avviker mot gällande plan. Vad jag förstår är det även så att fastighetsägaren ska 

betala kostnaden för framtagningen av den nya planen. 

Vad jag förstår av Villaägarföreningen, är detta dessutom inte det enda fall där kommunen 

låtit planstridiga byggnader stå kvar. 

Detta är i sanning odemokratiskt! Vi avstyrker därför å det bestämdaste föreslagna 

planändring. 

Vi vill f.ö. påpeka att den konsult som hjälpte oss skriva en invändning mot planförslaget i 

februari minsann inte skrädde orden om planförslaget; Se vår inlaga från februari. 

För grannarna 5/10 2020 

P O Lindberg 

Prof. em., tel. 0762-304545 

Albacken 40 

 

Följande grannar instämmer i avstyrkandet 

Cerry Sandberg Sven o Pernilla Claug Katerina Adam 

Bergskammen 1 Enbacken 8  Albacken 44  

Tel. 070-77455716 070-573 02 75 Dödsbodelägare efter Lena Adam 

0034 665178546, 08-53031400 

Bernard o Kristina Ödin Claes Persson 

Bergskammen 4 Bergskammen 3 

0737721000  0708-955452 
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plan@huddinge.se  
Huddinge kommun  

Plansektionen 

141 85 Huddinge 
 

Yttrande över förslag till detaljplan för Bergskammen 46 i Huddinge 
(Dnr KS-2018/2980) 

Gällande plan för Bergskammen 46 

Gällande detaljplan är ”Stadsplan för kv. Åsen m.fl.”, fastställd 1976-07-29, akt 0126K-9891. 

När planen gjordes 1975 var samtliga fastigheter i kvarteret redan bildade och Bergskammen 

46 var bebyggd så som framgår av gällande plans grundkarta,. Se Bild 1 nedan.  

 

 
 

Bild 1.     Del av gällande detaljplan. Bergskammen 46 inringad. 

 
Upphävt bygglov år 2009 innebär att inget gällande lov finns i dag 

Undertecknade överklagade 2009-09-04 det planstridiga bygglov som samhällsbyggnads-

nämnden (SBN) gav i lovbeslut 2008-09-29, (dnr 08-1161) för nybyggnad på Bergskammen 

46. Lov fick enligt 8 kap. 11 § äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10) inte ges för en så 

planstridig åtgärd. Byggherren överskred dessutom bygglovet ytterligare.  
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Det var ett olagligt lovbeslut. Lovbeslutet var formellt lagstridigt fattat då grannhörande inte 

skett på rätt sätt enligt 8 kap. 22 § ÄPBL. Överinstanserna fann i sak att lovet som SBN gav 

översteg vad gällande detaljplan (stadsplan) tillåter. Planbestämmelserna medger främst: 

B = bostadsändamål 

F = Fristående hus. Det medför enligt 39 § BS (som gäller som planbestämmelse) att avstån- 

      det mellan huvudbyggnad och garage i detta fall ska vara minst 7,6 meter. Men det är bara  

      hälften eller mindre. Alltså var även garagets placering en otillåten planavvikelse. 

Saklig grund för överklagande var att byggnaden enligt ritningar till lovansökan avvek från 

gällande plan vad avser högsta tillåtna byggnadshöjd. Även största tillåtna byggnadsarea 

överskreds. Byggnadsarean ca 182 kvm, översteg med 28 % 1/5 av tomtarean (som är 712 

kvm), vilket ger max 142 kvm tillåten byggnadsarea. Likaså hade huvudbyggnaden tre (3) 

våningar i stället för tillåtna två. Se mer i länsstyrelsens upphävandebeslut 2009-12-09 

(Bilaga 1) 

 

Nu aktuellt planförslag 

Kommunstyrelsen beslöt 2019-03-06 att ge sin förvaltning i uppdrag att ta fram en ny detalj-

plan för Bergskammen 46 med uttalat syfte ”Vi prövar en byggrätt som medger de byggnader 

– ett bostadshus och ett garage – som finns på fastigheten i dag”.  

 

Synpunkter på planförslaget 

Vi invänder med kraft och vrede mot att kommunen ändrar planen, om de åtgärder som 2009 

olagligt gavs bygglov i strid mot både lag och plan, nu skulle bli planenliga. Efter tio år har vi 

facit i hand och det är just därför som vi bestämt motsätter vi oss föreslagen planändring. Vi 

kommer att göra så till högsta instans om planförslaget förs vidare utan de ändringar som vi 

kräver i detta yttrande. 

Gällande plan är gjord lika för alla och ska följas av alla, även BN. Som framgår av vårt 

överklagande 2009 bröt åtgärderna som bygglovet medgav å det grövsta mot gällande plan. 

Gjorda avvikelser medför betydande olägenheter för oss grannar i strid mot gällande lag och 

bl.a. regler om brandskydd och tillgänglighet. Vi vann vårt överklagande och motsätter oss 

därför nu framlagt förslag till ändrad plan med det stöd som vårt vunna överklagande utgör.  

Det uttalade syftet är olagligt och okunnigt. Husen på Bergskammen 46 strider mot både 2 

och 8 kap. plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och gällande plan och de saknar bygglov 

sedan mer än tio år och ändå ”finns de” på fastigheten! Planförslaget beskrivning förtiger att 

byggnadsnämnden (BN) 2009 gav ett olagligt lovbeslut och skyller på att byggherren över-

skred bygglovet. Det är osant och fegt. Det planarbete som inletts är ett förgävesarbete och är 

politiskt och sakligt ett klandervärt slöseri med skattepengar. Det riskerar att få efterföljd i 

Huddinge om BN inte följer planer och byggherrar utan påföljder kan bygga som de vill när 

den byggtillsyn som BN ska utöva är obefintlig. Inga rättelser av det lovstridigt byggda har 
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beslutats av BN. I stället vill kommunen i detta fall belöna byggherren med en planändring för 

att behålla olagligheterna, av vilka flera med den tilltänkta planen skulle tillåtas fortsätta att 

strida mot bl.a. lagbestämmelsen 2 kap. 9 § PBL att huvudbyggnadens placering, utformning 

och användning medför betydande olägenheter för omgivningen och även fara i brandhän-

seende. Tillgängligheten till byggnaden via väg upp till tomten visas inte (plushöjder på gata 

saknas i planförslaget) och uppfyller inte de krav i Boverkets byggregler, BBR, som enligt 8 

kap. 9 § punkt 5 PBL gäller för tillgänglighet på tomt. Ska avsteg från dessa krav få medges 

ska det anges och motiveras i detaljplanen! 

Varför har kommunförvaltningen gjort detta slarvigt utformade planförslag som bl.a. inte tar 

hänsyn till reglerna om erforderligt avstånd mellan huvudbyggnad och garage? Enligt 5 kap. 

BBR krävs 8,0 meter för brandskydd genom avstånd mellan byggnader.  

Länsstyrelsen upphävde nämndens bygglov 2009-12-09 (Bilaga 1). Trots detta och att senare 

överinstanser biföll vårt överklagande – och på grund av nämndens försumlighet att inte ge 

planenligt bygglov – har vi nu i tio år åsett hur BN underlåtit att utöva den tillsyn som BN är 

skyldig att utöva enligt dåvarande 10 kap. ÄPBL och nuvarande 11 kap. PBL. Varför försöker 

kommunstyrelsen släta över BN:s fel genom att belöna byggherren med en plan som är helt 

anpassad till de överträdelser av gällande plan som både BN och byggherren har gjort. Det 

planförslag som nu lagts fram är mest av allt ägnat att skapa myndighets- och politikerförakt 

hos kommunmedborgare i allmänhet och oss sakägare i synnerhet. Det är också ägnat att ska-

da förtroendet för planer och planprocessen som sådan. Tillåts Huddinge kommun att opåtalat 

ge bygglov i strid mot gällande plan (=försumlig myndighetsutövning enligt 20 kap. 1 § BrB), 

och sedan helt sonika ändra planen, så att olagligt uppförda byggnader görs tillåtna i tron att 

de då blir lagliga; Varför ska enskilda fastighetsägare då bry sig om att alls följa planer?  

Enligt ritningarna, som saknar grafiska skallinjer, vilket avsevärt försvårar ritningsgranskning, 

får byggnaden, inkl. uteplats en total höjd om 13,5 m, från gata till taknock. Detta mått mot-

svarar ett fyravåningshus! Huset har tre våningar mot gällande plan som tillåter max. två vå-

ningar. Allmänheten får en känsla att snarare vara i innerstan, än i ett villaområde i Segeltorp. 

Dessutom är den dominerande västra fasadens lägsta punkt 2,5 m över vägbanan, och därmed 

är taknocken 16 m över gatan, detta på ett avstånd om bara ca 6 meter från gatan. Det hela ger 

ett groteskt intryck. Vi bilägger fotografier (Bilaga 2) som visar proportionerna. 

Denna alldeles för höga byggnad medför betydande olägenheter för omgivningen (i strid mot 

bl.a. 2 kap. 9 § PBL), främst genom skymt solinfall och betydande inskränkning av soltid på 

de beskuggade tomternas uteplatser. Framför allt drabbas fastigheterna Bergskammen 1 och 3 

av detta. Fastigheten Bergskammen 45 har en skyddat belägen pool som drabbas av en oin-

skränkt generande insyn från de vräkigt stora fönstren på västra fasaden av bostadshuset på 

Bergskammen 46. Även fastigheten Albacken 44 och, i viss mån Albacken 40, drabbas av 

insyn. Föreliggande planförslag innebär inte bara betydande olägenheter för oss grannar. 

Planförslaget innebär därmed att olägenheterna ska få vara kvar. Vi kräver att en ändrad plan 
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ska föreskriva nödvändiga ändringar i bl.a. utförd fönstersättning så att omgivningen slipper 

den vulgära fönstersättning med ohämmad insyn som närliggande tomter drabbas av. 

Fastighetsförteckningen enligt 5 kap. 8-9 §§ PBL ska vara aktuell! Planarbetet får inte gå 

vidare utan att fastighetsförteckningen har ajourförts betr. Albacken 44. 

 

Bygglov i efterhand 

Bygglov kan inte ges för ifrågavarande byggnader enligt 9 kap. 30 § PBL. Det bestämmelsen 

används bara innan en åtgärd är utförd. Byggnaderna är redan befintliga och då ska bestäm-

melsen i 9 kap. 38 § PBL om bygglov i efterhand användas!! Den aspekten behandlas inte alls 

i planbeskrivningen. Observera att villkoren för bygglov i 9 kap. 30 § PBL är att inte bara 

tomt och byggnader enligt punkten 1 stämmer med planen utan även att åtgärderna ska upp-

fylla tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Därför måste planen föreskriva rättelser i 

det utförda! 

En ev. ändrad plan får absolut inte styras av gjorda överträdelser! Tvärtom ska en planändring 

styras av 9 kap. 38 § PBL med avseende på vilka ändringar i det utförda som krävs för att 

bygglov ska kunna ges (4 kap. 14 § punkt 2 och 16 § PBL). Det är en så enkel lagregel att det 

är förvånande att planförslaget enligt vår PBL-konsult är så amatörmässigt utformat och att 

denna lagregel helt har ignorerats. Vi åberopar bestämt den regeln och kräver att ett planför-

slag som ev. förs vidare måste grundligt genomarbetas för att tillgodose de krav enligt 2 och 8 

kap. PBL som lagen och vi ställer för att slippa drabbas av betydande olägenheter.  

    

I arbetet med detta yttrande har arkitekten (f.d. SAR/MSA) Göran Wahlberg medverkat. Han 

är f.d. planarkitekt och stadsarkitekt. Han medverkade på Planverket att författa ”Boken om 

detaljplan” (1987) och ”Boken om lov, planmässig prövning” (1988) och han arbetade 1989 – 

2003 på stadsarkitektkontoret i Huddinge som bl.a. lovexpert och internkonsult.  

 

Undertecknande 

 

Detta samrådsyttrande kommer från följande grannar till Bergskammen 46:  

PO Lindberg Albacken 40 Bergsv.57, Cerry Sandberg Bergskammen 1 Bergsv.18, Bernard 

Ödin Bergskammen 4 Bergsv.8, Claes-Göran Persson Bergskammen 3 Bergsv.12 samt 

Terese Loohufvud och Sammi Lundehed Bergskammen 45, Bergsv.16.  

Lena Adam, Albacken 44, Grenvägen 1, har nyligen avlidit. Vi har inte lyckats nå hennes 

barn eller dödsbo, men det är kommunens sak att nå dem för att utföra samrådet rätt. Räkna 

tillsvidare in Albacken 44 som delaktig i detta samrådsyttrande. 



Från: Postlåda-Servicecenter (Gemensam brevlåda)
Skickat: den 11 december 2020 08:54
Till: Postlåda-KSF Registrator (Gemensam Brevlåda)
Ämne: VB: HKF 3110 Inför beslut om nytt

gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

Denna handling har inkommit till kommunens officiella e-postlåda och sänds till er för
åtgärd.

Med vänliga hälsningar

Josefine Ahlnér Lundberg
Samhällsvägledare
08-535 300 00

Servicecenter
Kommunstyrelsens förvaltning
Huddinge kommun
141 85 Huddinge

huddinge.se

Från: Niko Rissanen <niko.rissanen@ebicube.se>
Skickat: den 10 december 2020 18:39
Till: Söderberg, Ingalill <Ingalill.Soderberg@huddinge.se>; Ottoson, Erik
<Erik.Ottoson@huddinge.se>; kennet.bergh@live.se; Karlsson, Erling
<Erling.Karlsson@huddinge.se>; Dronjak, Daniel <Daniel.Dronjak@huddinge.se>; Eklund,
Christina <Christina.Eklund@huddinge.se>; Paulsen Karlsson, Eva <Eva.Paulsen-
Karlsson@huddinge.se>; Bergström, Love <Love.Bergstrom@huddinge.se>; Helmerson,
Gunilla <Gunilla.Helmerson@huddinge.se>; Höög, Peter <Peter.Hoog@huddinge.se>;
Hopper Lind, Jennifer <Jennifer.Hopper-Lind@huddinge.se>; Bergman, Johanna
<Johanna.Bergman@huddinge.se>; Örtholm, Caroline <Caroline.Ortholm@huddinge.se>;
Österholm, Mats <Mats.Osterholm@huddinge.se>; Karlsson, Björn
<Bjorn.Karlsson@huddinge.se>; Holst, Nicolas <Nicolas.Holst@huddinge.se>; Adolfsson,
Karin <Karin.Adolfsson@huddinge.se>; Selin, Tomas <Tomas.Selin@huddinge.se>;
Danielsson, Malin <Malin.Danielsson@huddinge.se>; Källström, Bo
<Bo.Kallstrom@huddinge.se>; Willingstam, Patrik <Patrik.Willingstam@huddinge.se>;
Källström, Bo <Bo.Kallstrom@huddinge.se>; Smith, Christopher
<Christopher.Smith@huddinge.se>; Ullström, Dennis <Dennis.Ullstrom@huddinge.se>;
Henriksson, Karl <Karl.Henriksson@huddinge.se>; Helge Vikmång, Sara <Sara.Helge-
Vikmang@huddinge.se>; Lenefors, Rasmus <Rasmus.Lenefors@huddinge.se>; Laine, Eeva
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<Eeva.Laine@huddinge.se>; rikard_lingstrom@hotmail.com; Fors, Marie
<Marie.Fors@huddinge.se>; Malhotra, Pran <Pran.Malhotra@huddinge.se>; Nysmed,
Shewen <Shewen.Nysmed@huddinge.se>; Cheragwandi, Aza
<Aza.Cheragwandi@huddinge.se>; Högberg, Ann-Marie <Ann-
Marie.Hogberg@huddinge.se>; Thim, Claes <Claes.Thim@huddinge.se>; Sjöberg, Anneli
<Anneli.Sjoberg@huddinge.se>; Sigal, Yossi <Yossi.sigal@huddinge.se>; Ünver, Kamile
<Kamile.Unver@huddinge.se>; Ünver, Kamile <Kamile.Unver@huddinge.se>; Fjällström,
Fredrik <Fredrik.Fjallstrom@huddinge.se>; Alacabek Darwich, Nujin <Nujin.Alacabek-
Darwich@huddinge.se>; Bougt, Niklas <Niklas.Bougt@huddinge.se>; Benavente Gatica,
Sonia <Sonia.Benavente-Gatica@huddinge.se>; Hamilton, Olov
<Olov.Hamilton@huddinge.se>; Björneke, Britt <Britt.Bjorneke@huddinge.se>; Lönroth,
Anders <Anders.Lonroth@huddinge.se>; Sundström, Anneli
<Anneli.Sundstrom@huddinge.se>; Abel, Anders <Anders.Abel@huddinge.se>;
arnold.bostrom@sd.se; Arkhem, Mats <Mats.Arkhem@huddinge.se>;
martin.nigals@sd.se; Clewett, Ann <Ann.Clewett@huddinge.se>; Pernils, Sven-Erik <Sven-
Erik.Pernils@huddinge.se>; Miksche, Gerhard <Gerhard.Miksche@huddinge.se>; Dyrvall,
Leif <Leif.Dyrvall@huddinge.se>; Björkman, Lars <Lars.Bjorkman@huddinge.se>; Krogh,
Lisbeth <Lisbeth.Krogh@huddinge.se>; Drenjanin, Jelena
<Jelena.Drenjanin@huddinge.se>; 'Christian.Ottosson@huddinge.se'; Juhlin, Henrik
<Henrik.Juhlin@huddinge.se>; Knutz, Sofia <Sofia.Knutz@huddinge.se>
Kopia: tipsamitti@mitti.se; Postlåda-Servicecenter (Gemensam brevlåda)
<Servicecenter@huddinge.se>
Ämne: HKF 3110 Inför beslut om nytt gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun

Till ledamöter i Kommunfullmäktige inför beslut om nytt gatukostnadsreglemente HKF
3110.

Det reviderade förslaget till nytt gatukostnadsreglemente daterat 2020-11-06 kan inte
anses uppfylla PBL (2010:900) 6 kap 24 § krav på en skälig och rättvis fördelning av
kostnader.

§8 punkt 4 i reglementet bryter mot skälighetskravet.
Den som inte kan eller vill stycka sin befintliga fastighet tvingas betala gatukostnad för en
hypotetisk tillkommande fastighet som inte existerar.
Avgiften tas ut även om den befintliga fastigheten inte är tillräckligt stor för att styckas.
Det är inte skäligt att tvingas betala gatukostnad för en fastighet som inte existerar och
således inte har någon nytta utav gatan.

Den som inte har en möjlighet att betala den extra gatukostnaden kommer att tvingas att
stycka och i värsta fall sälja hela sin fastighet.
Det innebär i så fall att det blir en ekonomiskt påtvingad expropriering av fastigheten.
Punkt 4 strider därför sannolikt även mot Europakonventionen om äganderätt.

Vidare så är det inte möjligt att spekulera i en fastighets framtida värde (9år framåt) och
det kan således vara troligt att de kostnader som riskerar att drabba en fasighet inte står i
proportion till fastighetens värde vilket skulle betyda att det inte finns möjlighet till lån för
att finansiera dessa extra kostnader.wz

§8 punkt 5 Jämkning av betalningsskyldigheten
Beskrivningen av vad som anses utgöra grund för att jämkning av betalningsskyldigheten
är alldeles för vag och riskerar således att tolkas godtyckligt från fall till fall vilket gör att
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den enskilde fasighetsägaren inte har någon som helst möjlighet att i förväg veta ifall man
har rätt att jämka gatukostnad enligt punkt 4 ovan eller inte. Detta påverkar
fastighetsägarens möjlighet att kunna planera sin användning utav fastigheten och
eventuellt behöva ta ställning till ifall man tvingas att sälja bara för att finansiera
gatukostnaden för en hypotetiskt möjlig avstyckning.

§8 punkt 2 i reglementet ger en orättvis fördelning
Förslaget ger en orättvis kostnadsfördelningen eftersom det inte tar hänsyn till hur många
bostäder det byggs på en fastighet.
Bostad i ett attefallshus betalar ingen avgift (eftersom hustypen inte ingår i reglementet)
Bostad i tvåbostadshus betalar halv avgift
Bostad i enbostadshus betalar hel avgift
Bostad i parhus, radhus eller kedjehus betalar hel avgift plus en extra andel som ökar med
antalet hus på fastigheten.

Förslaget bygger på hustyp och antal hus (fristående eller sammanbyggda), en fördelning
som också är orättvis eftersom den inte tar hänsyn till antalet bostäder som har nytta av
gatan.
Hus som kan byggas ihop (parhus, radhus och kedjehus) får betala en högre avgift än en-
och tvåbostadshus. Dessutom ökar avgiften med antalet hus på fastigheten.
Attefallshus ger däremot ingen ökad avgift.

En bostad har samma nytta av gatan oavsett i vilken sorts bostad man bor i.
Gatukostnaden måste därför fördelas på ett sätt som är lika för varje bostad oavsett
bostadstyp.
En fördelning på det antal bostäder som byggs på en fastighet ger en rättvis fördelning.

Med erfarenhet ifrån tex Högmora så kan man se att det har byggts många
tvåbostadshus, enbostadshus som inretts med en ytterligare lägenhet (mha
attefallsreglerna) samt attefallshus. Alla fastigheter har betalat samma gatukostnad
oavsett ifall det på fastigheten finns en, två eller tre bostäder, detta kan inte anses vara
varken en skälig eller rättvis fördelning. En fördelning utav gatukostnaden som baseras på
antalet bostäder på en fastighet skulle ge en rättvis fördelning i förhållande till de som har
nytta av gatan.

§ 6 Jämkning av betalningsskyldigheten
Begränsningen i första stycket, ”Jämkning enligt nämnda lagrum kan komma i fråga för
matarled som inte är avsedd enbart för fördelningsområdets eget behov.”, saknar stöd i
PBL 6 kap 33 §.
I Boverkets Kunskapsbank förtydligas PBL 6 kap 33 § så här:
” Det är endast sådana åtgärder som är avsedda att tillgodose områdets behov som ska
bekostas av fastighetsägarna inom området. Om anläggningarna får en högre standard än
som behövs för det enskilda områdets behov, om det exempelvis är fråga om
genomfartsleder eller större parker, ska fastighetsägarna inom området inte behöva svara
för hela kostnaden.”
Dvs jämkning ska göras för allt som inte är för områdets enskilda behov, inte endast för
matarled. Skrivningen i förslaget till gatukostnadsreglementet överför kostnader på
enskilda fastighetsägare som kommunen inte har rätt till enligt PBL.



Vi hoppas innerligt att ni tar erat förnuft till fånga och inser att de
gatukostnadsreglemente som ligger inför beslut inte är verken skäligt eller rättvist och
riskerar att drabba fastighetsägare på så sätt att man tvingas att sälja och flytta, detta
dessutom med en ekonomisk förlust eftersom avgiften högst troligen i många fall inte står
i proportion till fastighetens värde. Dessutom så är gatukostnader oftast förknippade med
andra avgifter när ett område detaljplaneläggs som också debiteras fastighetsägarna,
såsom VA-taxa som även den ständigt höjs och riskerar att drabba enskilda
fastighetsägare hårt.

Vänligen, Niko Rissanen och Sofia Vitestam
Fastighetsägare i Svartvik

E-post, brev eller fax som kommer till Huddinge kommun blir allmän handling
enligt offentlighetsprincipen.
Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

https://www.huddinge.se/offentlighetsprincipen
https://huddinge.se/gdpr


Från: Postlåda-Servicecenter (Gemensam brevlåda)
Skickat: den 14 december 2020 09:18
Till: Postlåda-KSF Registrator (Gemensam Brevlåda)
Ämne: VB: Viktig information inför beslut om nytt

gatukostnadsreglemente

Hej,

Denna handling har inkommit till kommunens officiella e-postlåda och sänds till er för
åtgärd/kännedom.

Med vänliga hälsningar

Josefine Ahlnér Lundberg
Samhällsvägledare
08-535 300 00

Servicecenter
Kommunstyrelsens förvaltning
Huddinge kommun
141 85 Huddinge

huddinge.se

Från: Tomas Lundgren <tomasa.lundgren@gmail.com>
Skickat: den 12 december 2020 15:21
Till: Postlåda-Servicecenter (Gemensam brevlåda) <Servicecenter@huddinge.se>
Ämne: Viktig information inför beslut om nytt gatukostnadsreglemente

Till: Ledamöter i Kommunfullmäktige inför beslut om nytt gatukostnadsreglemente

Från: Enskild hus/tomtägare på Kristinelundsvägen, Högmora

Ärende: Förslag till nytt gatukostnadsreglemente

Sammanfattning:

Förslaget till nytt gatukostnadsreglemente kommer att ge en oskälig avgiftshöjning för
befintliga fastighetsägare. Det strider mot kravet i PBL (Kap 6 24§ )om att” Kostnaderna
ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt.”

Jag anser att förslaget måste göras om så att gatukostnaden för en avstyckad fastighet
tas ut först när avstyckning sker och kapital frigörs.

Exempel:

http://www.huddinge.se/
mailto:tomasa.lundgren@gmail.com
mailto:Servicecenter@huddinge.se


Principen att utgå från en teoretisk avstyckningsmöjlighet kommer att mångdubbla
avgiften och kommer att innebära en orättvist stor höjning av avgiften för befintliga
fastighetsägare i området. Detta oavsett om fastigheten ensam eller tillsammans med
delar annan eller andra fastigheter kan bilda tillkommande fastighet.

En befintlig fastighet som kan delas i exakt två kommer att betala 1,5 andelar att jämföra
med gällande regler, 0,5 andelar. En ökning med 200%. Med en kostnad på 500 000
Sek/andel betyder det en ökning från 250 000 Sek till 750 000 Sek.

Summering:

Det kan inte vara meningen att vanliga familjer skall tvingas forcera en avstyckning av sin
tomt för att klara av att bo kvar.
Med den föreslagna modellen kommer stora byggherrar, som kan klara av att hantera de
stora kostnader det innebär att få gator och vatten och avlopp till fastigheten, att max
förtäta så som har skett i Högmora etapp 2.
Att gatukostnaden uppgår till hälften eller mer av en tomts taxeringsvärde är inte rimligt.

Återta det nuvarande förslaget och ta fram ett reglemente som är skäligt och ekonomiskt
hanterbart för fastighetsägarna.

Jag önskar få kommentarer från representanter för resp. parti så det klart fram går hur ni
ställer er i frågan.

Med vänlig hälsning

Tomas Lundgren

0739941507

E-post, brev eller fax som kommer till Huddinge kommun blir allmän handling
enligt offentlighetsprincipen.
Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

https://www.huddinge.se/offentlighetsprincipen
https://huddinge.se/gdpr
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