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Michael Fridebäck (M)
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Pernilla Kjellin (M)
Kristoffer Eriksson (M)
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Kennerth Valtersson (SD), § 190-241
Magnus Malmberg (SD), 193-250
Yvonne Forsberg (SD)
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Thomas Broberg (SD)
Lage Öhlund (SD), § 190-241
Margareta Brunner (SD)
Peter Lindefjärd (SD)
Petri Salonen (C)
Ulla-Britt Öhman (C)
Elisabet Sandberg (C)
Marina Seinegård (C)
Tobias Hammarberg (L)
Pia Lublin (L)
Göran Florén (L)
Nina Larsson (L)
Samuel Skånberg (V)
Åsa Bååth (V)
William Friström (V)
Martin Strömvall (KD)
Joachim Krylborn (KD)
Annica Hjerling (MP)
Mehmet Coksürer (MP)
Madeleine Palmgren (S), tjänstgörande ersättare för Joakim Spångberg (S)
Sverre Ekdahl (M), tjänstgörande ersättare för Kjell Larsson (M), § 190193, samt för Alexandra Anstrell (M), § 242-250
Hans-Johnny Hedström (SD), tjänstgörande ersättare för Dennis Askling
(SD)
Bosse Gaimer (SD), tjänstgörande ersättare för Magnus Malmberg (SD), §
190-193, samt för Kennerth Valtersson (SD), § 242-250
Kent Svensson (SD), tjänstgörande ersättare för Catharina Alderskans
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Erika Olofsson (SD), tjänstgörande ersättare för Lage Öhlund (SD), §
242-250
Nafi Cilgin (V), tjänstgörande ersättare för Sevim Celepli (V)
Mary Vel (KD), tjänstgörande ersättare för Suzanne Enman (KD)
Ersättare

Jorge Galvéz (S)
Birgitta Pettersson (S)
Per-Åke Tall (S)
Fernando Pereira (S)
Marja Väisänen (S)
Lars Berg (S)
Joakim Goding (M)
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Lennart Törnberg (M)
Charlotte Schröder (M)
Lars Lindholm (M)
Thomas Hjelm (M)
Kjell Brolin (SD)
Peter Ternström (SD)
Aylin Erdal (C)
Anthon Gyllensten (C)
Josefina Sjöblom (L)
Patrik Lind (L)
Pembegül Yilmaz (V)
Ahmet Ugan (MP)
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Notera att paragraferna behandlades i följande ordning: 190-197, 200,
198-199, 201-250.
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Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll tillkännages
genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår
nedan.
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§ 190 Kungörelse
Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2018-11-29
och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt
kommunfullmäktiges beslut.
Förslag till beslut

1. Sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Sammanträdet är kungjort i laga ordning.
__________
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§ 191 Justering
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh
(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2018-12-19.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh
(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2018-12-19.
__________
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Dnr KS 2018/2

§ 192 Revidering av mål och budget 2019
Sammanfattning

Den tillträdande kommunledningen låter notera att denna budget i
huvudsak lämnas oförändrad jämfört med den budget som
kommunfullmäktige antog 11 juni 2018. Mindre justeringar av mer
administrativ karaktär har inarbetats för att fullfölja redan
aviserades justeringar. Den tillträdande kommunledningen har valt
att inte nu arbeta om budgeten i sin helhet och förbehåller sig rätten
att inom ramen för den politiska plattformen ompröva olika
politiska ställningstaganden och därtill hörande budget längre fram.
Underlag för beslut

- Revidering av Mål och budget 2019-2020 inklusive bilaga.
- Budgetjusteringar 2019
- Politisk plattform 2019-2022
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) och Christian Lindefjärd (SD) anmäler att
Moderaterna och Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till
beslut; kommunalrådsberedningens, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 § 100 om mål och
budget 2019-2020 fastställs med de föreslagna förändringarna.
2. Ovanstående justeringar av mål- och budgeten 2019 införs i
mål- och budgetdokumentet 2019-2020
3. Utdebiteringen för 2019 för Haninge kommun fastställs till
19:68 per skattekrona, vilket är oförändrat
4. Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att i det
kommande budgetarbetet för 2020-2021 lämna de förslag som
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erfordras för att under mandatperioden genomföra de
föreslagna förändringarna.
5. Reviderad elevpeng för grund- och förskola 2019 fastställs.
Martina Mossberg, Sven Gustafsson och Michael Fridebäck samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD) deltar inte i beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (L) och Martin Strömvall (KD) bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande revidering av
beslutspunkterna:
1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 § 100 om mål och
budget 2019-2020 fastställs med de föreslagna förändringar som
beskrivs ovan och i den politiska plattformen.
2. Ovanstående justeringar av mål- och budgeten 2019 införs i
mål- och budgetdokumentet 2019-2020
3. Utdebiteringen för 2019 för Haninge kommun fastställs till
19:68 per skattekrona, vilket är oförändrat
4. Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att i det
kommande budgetarbetet för 2020-2021 lämna de förslag som
erfordras för att under mandatperioden genomföra den politiska
plattformen.
5. Reviderad elevpeng för grund- och förskola 2019 fastställs.
6. Presenterad politisk plattform godkänns.
Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Sven
Gustafsson (M), Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Michael
Fridebäck (M) bifall till Moderaternas förslag, innebärande bifall
till kommunstyrelsens reviderade förslag i punkt 3, avslag till
kommunstyrelsens reviderade förslag i punkt 2, 4 och 6 och bifall
till eget förslag i punkt 1 och 5.
Samuel Skånberg (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet samt hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande från
Vänsterpartiet.
Sahir Drammeh (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet.
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Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår
från beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens reviderade förslag och Moderaternas egna
förslag. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens reviderade förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens reviderade förslag
röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar fullmäktige
att avslå kommunstyrelsens reviderade förslag.” Omröstning sker
med voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 29 jaröster mot 16 nej-röster. 12 ledamöter avstår från att rösta och 4
ledamöter är frånvarande (omröstningsresultat, se bilaga. De fyra
ledamöter som markerats som frånvarande i omröstningsresultatet
utgörs av de fyra Vänsterpartister som inte deltar i beslutet).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
reviderade förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 § 100 om mål och
budget 2019-2020 fastställs med de föreslagna förändringar
som beskrivs ovan och i den politiska plattformen.
2. Ovanstående justeringar av mål- och budgeten 2019 införs i
mål- och budgetdokumentet 2019-2020
3. Utdebiteringen för 2019 för Haninge kommun fastställs till
19:68 per skattekrona, vilket är oförändrat
4. Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att i det
kommande budgetarbetet för 2020-2021 lämna de förslag som
erfordras för att under mandatperioden genomföra den politiska
plattformen.
5. Reviderad elevpeng för grund- och förskola 2019 fastställs.
6. Presenterad politisk plattform godkänns.
7. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
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Samuel Skånberg, Åsa Bååth, William Friström och Nafi Cilgin –
samtliga (V) – deltar inte i beslutet.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Sverre Ekdahl, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – reserverar
sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: ekonomiavdelningen
För kännedom: samtliga nämnder, Tornberget, Haninge bostäder
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Dnr KS 2017/2

§ 193 Justering av socialnämndens budgetram
2018
Sammanfattning

Socialnämnden beslutade 2018-10-23, § 142, att godkänna
förvaltningens förslag till justering av socialnämndens budgetram
2018 och 2019 samt att hemställa att kommunfullmäktige beslutar
att bevilja justerad budgetram för 2018 och 2019.
Som underlag till socialnämndens beslut redovisar
socialförvaltningen kostnadsökningar på 34,1 mnkr som med effekt
från åtgärdsplanen lämnar en begäran om ramjustering på 22,0
mnkr för 2018 respektive 2019.
I detta ärende hanteras justering av socialnämndens budget 2018.
Justeringen av budgetram för 2019 hanteras i annat ärende.
Bakgrunden till socialnämndens beslut är att den
befolkningsprognos som ligger till grund för när Mål och budget
2018-2019 beslutades var 87 980 invånare. När
kommunstyrelseförvaltningen i oktober 2017 började arbetet med
budget 2019-2020 så noterades att befolkningsprognosen för 2018
sedan april hade ökat till 90 495 invånare för 2018. Alltså en
ökning med 2 515 invånare mellan prognoserna april 2017 och
oktober 2017.
Om den senare befolkningsprognosen (oktober 2017) vid tiden för
Mål och budgetarbetet 2018-2019 hade legat till grund för
ramfördelningen 2018 istället för den lägre befolkningsprognosen
från april 2017, skulle socialnämndens ram sannolikt ha varit i
storleksordningen 20-25 mnkr högre 2018 än den ram som
beslutades.
Socialnämnden beslutade 2018-03-20, § 31, att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att hantera det
prognostiserade ekonomiska underskottet. Åtgärdsplanen
godkändes av socialnämnden den 2018-05-22, § 79, och har
redovisats i kommunstyrelsen 28 maj 2018. Planen innehåller 27
åtgärder med en förväntad effektiviseringseffekt på 15,0 mnkr för
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2018 och 20 mnkr för 2019. Per den 31 juli 2018 var den faktiska
effekten 7,1 mnkr.
Med den effekt åtgärdsplanen kommer att ge 2018 och 2019 begär
socialnämnden volymrelaterad ramjustering med 22,0 mnkr för
2018.
Förvaltningens synpunkter

Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har varit
delaktiga i socialförvaltningens underlag till socialnämndens
beslut. Generellt är det svårt att inom socialförvaltningens
verksamhetsområde att prognosticera hur befolkningsökningen
exakt påverkar framtida volymer i verksamheterna och därmed
kostnaderna.
Socialförvaltningen anlitade i slutet på 2017 konsultföretaget
Ensolution för en analys av kostnad per brukare inom områdena
Individ- och familjeomsorg funktionsnedsättning. Analysen som
omfattar utvecklingen 2014-2017 ligger till grund för den
åtgärdsplan som nämnden beslutat om.
Generellt visar rapporten att Haninge står sig bra när det gäller
kostnadseffektiviteten i verksamheterna i jämförelse med andra
kommuner med liknande social struktur. Det finns emellertid vissa
delar som nämnden kommer att arbeta vidare med och fördjupa
analysen.
Med rapporten som grund så har socialnämnden beslutat om ett
åtgärdsprogram på 27 punkter. De åtgärder som socialnämnden
tagit beslut om visar att nämnden tagit allvarligt på det ekonomiska
läget och försöker göra åtgärder för att minska underskottet. Det
återstår en del arbete men redan nu redovisar nämnden i underlag
rationaliseringar i storleken 7,1 mnkr.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att socialnämnden
inte kommer att klara av att hantera hela volymökningen med att
rationalisera verksamheten.
Den begärda budgetramjusteringen på 22 mnkr för 2018 är den
samma som socialnämndens senaste prognos för helåret 2018.
Sedan dess har även resultatet för oktober månad kommit och
socialförvaltningen har gjort en ny prognos som är mer positiv än
tidigare. Den nya prognosen är ett underskott på 15,7 mnkr.
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Kommunstyrelseförvaltningen kommer att följa utvecklingen för
2018 för att säkerställa att nivån 15,7 mnkr är rätt och vid
beslutstillfället eventuellt föreslår en justering om nästa prognos
avviker kraftigt från prognoser per 31 oktober.
Sammanfattningsvis har kommunstyrelseförvaltningen ingen annan
uppfattning än socialnämnden och föreslår kommunfullmäktige att
besluta justera socialnämndens budgetram för 2018 med 15,7 mnkr,
efter justeringen med den senaste prognosen. Finansieringen av
socialnämndens utökade budgetram sker genom att dels ianspråkta
15,7 mnkr ur kommunfullmäktiges reserv.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-11-12 – Justering av socialnämndens
budgetram 2018
- Protokoll socialnämnden 2018-10-23 § 142
- Tjänsteutlåtande socialförvaltningen
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Socialnämndens budgetram för 2018 utökas med 15 700 tkr för
kompensation för tidigare års volymökningar.
2. Finansieringen av socialnämndens utökade budgetram sker
genom att dels ianspråkta 15 700 tkr ur kommunfullmäktiges
reserv.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Sahir Drammeh
(MP) och Petri Salonen (C) bifall till kommunstyrelsens förslag
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med revidering av budgetramen i båda beslutspunkterna till 11 500
tkr istället för 15 700 tkr.
Martina Mossberg (M) hemställer om att få lämna ett särskilt
yttrande från Moderaterna.
Samuel Skånberg (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet samt hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande från
Vänsterpartiet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
kommunstyrelsens reviderade förslag – och finner att fullmäktige
beslutat i enlighet med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Socialnämndens budgetram för 2018 utökas med 11 500 tkr för
kompensation för tidigare års volymökningar.
2. Finansieringen av socialnämndens utökade budgetram sker
genom att dels ianspråkta 11 500 tkr ur kommunfullmäktiges
reserv.
3. Moderaterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
4. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
Samuel Skånberg, Åsa Bååth, William Friström och Nafi Cilgin samtliga (V) - deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen, Socialnämnden
För kännedom:
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Dnr KS 2018/504

§ 194 Nedläggning av kultur- och fritidsnämnden
samt inrättande av kultur- och
demokratinämnd och idrotts- och
fritidsnämnd
Sammanfattning

Den tillträdande kommunledningen ser att det finns anledning att
ägna såväl kulturfrågor som frågor som rör idrott och fritid mer
politisk uppmärksamhet. Både kulturen och idrotten betyder
mycket för många Haningebor och det finns alltid en risk att det
ena hamnar i skymundan av det andra, trots idoga försök att skapa
balans mellan dessa två huvudområden.
Därutöver har det förts en diskussion kring möjligheten att i den
ena nämnden tillföra vissa aspekter på den stora frågan demokrati.
Den tillträdande kommunledningen menar att detta är inte minst
viktigt i tider då demokratin utmanas och det demokratiska
samtalet åter måste erövras. Det finns all anledning att lyfta fram
exempelvis folkbildningen som ett verktyg för att återupprätta
kunskapen om de demokratiska verktygen i politiken.
För att kunna ägna dessa frågor mer politisk uppmärksamhet
föreslår den tillträdande kommunledningen en förändring i
nämndstrukturen. Den befintliga kultur- och fritidsnämnden
föreslås läggas ner till förmån för inrättande av en kultur- och
demokratinämnd samt en idrotts- och fritidsnämnd.
Förvaltningens synpunkter

Ändringar i kommunens nämndstruktur får många följder. Enligt 6
kap 44 § kommunallagen ska fullmäktige anta reglementen om
nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför i samråd med kultur- och
fritidsförvaltningen tagit fram förslag till nya reglementen för de
två nämnder som föreslås inrättas. Förslagen till reglementen utgår
dels från kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
ansvarsfördelning mellan de två nämnderna, dels från SKL:s
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förslag till reglemente för nämnder och styrelser i kombination med
kultur- och fritidsnämndens gällande reglemente.
Kommunfullmäktige fördelar uppdrag till kultur- och
fritidsnämnden exempelvis genom den årliga Mål- och budget och i
separata beslut. Dessa uppdrag behöver fördelas och
kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen får
detta uppdrag.
Kultur- och fritidsnämnden har avtal som fortsätter att gälla efter
årsskiftet. Då kultur- och fritidsnämnden upphör föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kultur- och demokratinämnden
eller idrotts- och fritidsnämnden ska ersätta kultur- och
fritidsnämnden som kommunens företrädare i de avtal som tecknats
inom respektive nämnds verksamhetsområde.
Varje nämnd behöver en uppsättning styrdokument. Tills de båda
nya nämnderna beslutat om styrdokument föreslås kultur- och
fritidsnämndens styrdokument gälla.
Underlag för beslut

- Förslag till reglemente för kultur- och demokratinämnden
- Förslag till reglemente för idrotts- och fritidsnämnden
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse ”Reglementen för
kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden”
- Kultur- och fritidsnämndens gällande reglemente
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar att ärendet avslås.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och Martina Mossbergs (M)
avslagsyrkande. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Martina Mossberg (M) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen avslagit ärendet.
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Upprop:
Petri Salonen (C): JA
Göran Svensson (S): JA
Maria Fägersten (S): JA
Mikko Svensson (S): JA
Annett Haaf (S): JA
Johan Svensk (MP): JA
Mehmet Coksürer (MP): JA
Martina Mossberg (M): NEJ
Alexandra Anstrell (M): NEJ
Michael Fridebäck (M): NEJ
Tobias Hammarberg (L): JA
Pia Lublin (L): JA
Marie Litholm (KD): JA
Christian Lindefjärd (SD): JA
Meeri Wasberg (S): JA
12 JA och 3 NEJ.
Med 12 JA och 3 NEJ finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kultur- och demokratinämnden samt idrotts- och
fritidsnämnden inrättas 2019-01-01. Kultur- och fritidsnämnden
upphör från samma datum.
2. Reglemente för idrotts- och fritidsnämnden gäller från 2019-0101.
3. Reglemente för kultur- och demokratinämnden gäller från
2019-01-01.
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4. Kultur- och demokratinämnden eller idrotts- och
fritidsnämnden ska ersätta kultur- och fritidsnämnden som
kommunens företrädare i de avtal som tecknats inom respektive
nämnds verksamhetsområde.
5. Kommunstyrelsen uppdras att fördela om de uppdrag som
fullmäktige givit till kultur- och fritidsnämnden.
6. Styrdokument antagna av kultur- och fritidsnämnden gäller för
kultur- och demokratinämnden respektive idrotts- och
fritidsnämnden till dess att de nyinrättade nämnderna beslutat
om egna motsvarande styrdokument.
7. Beslutspunkterna 2-6 gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om nedläggning och inrättande av
nämnder i enlighet med punkt 1.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M), reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Michael
Fridebäck (M), Marietta de Pourbaix-Lundin och Sven Gustafsson
(M) avslag till kommunstyrelsens förslag.
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Sahir Drammeh
(MP) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkandet från Martina
Mossberg (M). Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kultur- och demokratinämnden samt idrotts- och
fritidsnämnden inrättas 2019-01-01. Kultur- och fritidsnämnden
upphör från samma datum.
2. Reglemente för idrotts- och fritidsnämnden gäller från 2019-0101.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

24 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

3. Reglemente för kultur- och demokratinämnden gäller från
2019-01-01.
4. Kultur- och demokratinämnden eller idrotts- och
fritidsnämnden ska ersätta kultur- och fritidsnämnden som
kommunens företrädare i de avtal som tecknats inom respektive
nämnds verksamhetsområde.
5. Kommunstyrelsen uppdras att fördela om de uppdrag som
fullmäktige givit till kultur- och fritidsnämnden.
6. Styrdokument antagna av kultur- och fritidsnämnden gäller för
kultur- och demokratinämnden respektive idrotts- och
fritidsnämnden till dess att de nyinrättade nämnderna beslutat
om egna motsvarande styrdokument.
7. Beslutspunkterna 2-6 gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om nedläggning och inrättande av
nämnder i enlighet med punkt 1.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – reserverar
sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: kultur- och fritidsförvaltningen
För kännedom: KSF, kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KS 2018/505

§ 195 Inrättande av näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd samt revidering av
kommunstyrelsens reglemente
Sammanfattning

Den tillträdande kommunledningen ser att det finns anledning att
ägna näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor mer politisk
uppmärksamhet. Därför föreslår den tillträdande kommunledningen
att en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd inrättas.
Förvaltningens synpunkter

Enligt 6 kap 44 § kommunallagen ska fullmäktige anta reglementen
om nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram förslag till
reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. I
reglementet definieras nämndens ansvarsområden. Reglementet
innehåller också en kommungemensam del som tagits fram med
utgångspunkt i SKL:s förslag till reglemente för nämnder och
styrelser i kombination med de gemensamma delarna i Haninge
kommuns befintliga nämnders reglementen.
I dagsläget har kommunstyrelsen ansvar för näringslivs- och
arbetsmarknadsfrågor. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
därför att punkten Övergripande näringslivsfrågor, med
näringslivsstrategin som en viktig utgångspunkt ersätter följande
punkter i kommunstyrelsens reglemente, § 2: högre utbildning,
turistinformation samt näringslivsverksamhet och åtgärder för att
främja sysselsättning
Underlag för beslut

- Förslag till reglemente för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden inrättas 2019-01-01.
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2. Reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden gäller
från 2019-01-01.
3. I kommunstyrelsens reglemente § 2 ersätts punkterna
- Högre utbildning
- Turistinformation
- Näringslivsverksamhet och åtgärder för att främja sysselsättning
med punkten
- Övergripande näringslivsfrågor, med näringslivsstrategin som en
viktig utgångspunkt.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Martina Mossberg
(M) och Sahir Drammeh (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag
med revidering av sista meningen i beslutspunkt 3 där det föreslås
stå ”Övergripande näringslivsfrågor, exempelvis
etableringsfrågor”.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
kommunstyrelsens reviderade förslag – och finner att fullmäktige
beslutat i enlighet med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden inrättas 2019-01-01.
2. Reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden gäller
från 2019-01-01.
3. I kommunstyrelsens reglemente § 2 ersätts punkterna
- Högre utbildning
- Turistinformation
- Näringslivsverksamhet och åtgärder för att främja sysselsättning
med punkten
- Övergripande näringslivsfrågor, exempelvis etableringsfrågor.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet: KSF
För kännedom:
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Dnr KS 2018/510

§ 196 Fördelning av resurser och ansvarsområden
för majoriteten 2019-2022
Sammanfattning

Den politiska kommunledningen utgörs av en koalition mellan
socialdemokraterna, liberalerna, centerpartiet och
kristdemokraterna. Den av kommunfullmäktige beslutade
överenskommelse om arvodesresurser, ligger till grund för
nedanstående fördelning. Fördelningen av resurser och
ansvarsområden för perioden från och med den 1 januari 2019 till
och med den 31 december 2022 skall vara följande:
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens ordförande, (S), 100 %
Övergripande ekonomiska frågor rörande både drift- och
investeringsbudget, informations- och kommunikationsfrågor,
fastighetsfrågor, övergripande trafikpolitiska frågor och
transportinfrastruktur samt därutöver frågor som inte ankommer på
annan föredragande.
Kommunalråd, deltidsengagerad förtroendevald tillika
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (L), 30 %
Demokrati och ökat valdeltagande, EU-frågor, övergripande frågor
gällande vänortsarbete och internationellt arbete, ITverksamhet/digitalisering, miljö- och naturvårdsfrågor.
Kommunalråd, deltidsengagerad förtroendevald, (C), 40 %
Bostadspolitik, översiktlig planering, mark och exploatering,
klimat- och energifrågor, skärgårdsfrågor och minoritetspolitiken.
Kommunalråd, deltidsengagerad förtroendevald, (KD), 55 %
Hållbarhet, MR-frågorna (inkl barnkonventionen), folkhälsa,
integration, civil-försvar inkl. beredskapsfrågor och
brottsförebyggande arbete.
Kommunalråd, deltidsengagerad förtroendevald, (S), 40 %
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Kommunens organisation och lokalförsörjningsfrågor samt i övrigt
bistå KSO inom dennes ansvarsområden med de ärenden och
uppdrag som denne bestämmer.
Kommunalråd, deltidsengagerad förtroendevald, (S), 40 %
Upphandlingsfrågor, säkerhet och riskhantering och frågor kring
kommunal tjänsteexport samt i övrigt bistå KSO inom dennes
ansvarsområden med de ärenden och uppdrag som denne
bestämmer.
Deltidsengagerad förtroendevald, (S), 20 %
Deltidsengagerad förtroendevald, (L), 5 %
Deltidsengagerad förtroendevald, (L), 5 %
NÄRINGSLIVS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Ordförande (S), 60 %, se ovan
1:e vice ordförande, (C), 30 %
GRUND- OCH FÖRSKOLENÄMNDEN
Ordförande (L), 70 %, se ovan
1:e vice ordförande, (S), 30 %
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande (S), 60 %, se ovan
1:e vice ordförande, (L), 20 %
IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Ordförande (L), 50 %
1:e vice ordförande, (S), 30 %
KULTUR- OCH DEMOKRATINÄMNDEN
Ordförande (C), 35 %
1:e vice ordförande, (S), 30 %
SOCIALNÄMNDEN
Ordförande, (S), 60 %
1:e vice ordförande, (KD), 30 %
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STADSBYGGNADSNÄMNDEN
Ordförande, (C), 60 %, se ovan
1:e vice ordförande, (S), 30 %
ÄLDRENÄMNDEN
Ordförande, (KD), 75 %, se ovan
1:e vice ordförande, (S), 30 %,
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) och Christian Lindefjärd (SD) anmäler att
Moderaterna och Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M) samt Christian Lindefjärd (SD) deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KS 2018/509

§ 197 Regler för ersättares inkallande till
tjänstgöring i kommunens nämnder och
styrelser
Sammanfattning

Nedanstående regler skall gälla för ersättares inkallande till
tjänstgöring i kommunens nämnder och styrelser.
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i
nedan angiven partigruppsordning:
Partigrupp

Partigruppsordning

S

S, C, L, KD, V, MP, M

L

L, KD, C, S, MP, M

C

C, L, KD, S, MP, M

KD

KD, L, C, S, MP, M

V

V, S, MP

MP

MP,

M

M,

SD

SD, M, KD, L, C

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i
kommunfullmäktiges protokoll.
Ersättare som utses genom fyllnadsval intar den sista
ersättarplatsen inom partiet.
Ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde, oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna påverkas får den
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in
istället för en ersättare längre ner i ordningen.
Ledamot som anländer till ett pågående sammanträde har rätt att
inträda till tjänstgöring varvid tjänstgörande ersättare får frånträda.
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Ledamot eller ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under
pågående handläggning av ett ärende. Detta gäller dock inte om
ordinarie ledamot anländer och platsen är vakant.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) och Christian Lindefjärd (SD) anmäler att
Moderaterna och Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till
beslut, kommunalrådsberedningens, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Regler för ersättares inkallande till tjänstgöring i kommunens
nämnder och styrelser fastställs.
Martina Mossberg, Sven Gustafsson och Michael Fridebäck samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD) deltar inte i beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
inklusive tilläggsförslag från Moderaterna (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
kommunstyrelsens inklusive Moderaternas tilläggsförslag – och
finner att fullmäktige beslutat i enlighet med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Regler för ersättares inkallande till tjänstgöring i kommunens
nämnder och styrelser fastställs.
2. Moderaternas ersättarordning fastställs till M, SD, KD, C, L,
MP, S, V
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: samtliga nämnder
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Dnr KS 2018/5

§ 198 Val av kommunstyrelse
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Kommunstyrelse 2019 – 2022
Ledamöter
Meeri Wasberg (S)
Niclas Lindberg (S)
Maria Fägersten (S)
Annett Haaf (S)
Göran Svensson (S)
Tobias Hammarberg (L)
Petri Salonen (C)
Martin Strömvall (KD)
Samuel Skånberg (V)
Martina Mossberg (M)
Sven Gustafsson (M)
Michael Fridebäck (M)
Alexandra Anstrell (M)
Christian Lindefjärd (SD)
Lage Öhlund (SD)
Ersättare
Ann-Christine Erlandsson (S)
Ulla-Britt Öhman (C)
Elisabet Sandberg (C)
Göran Florén (L)
Joachim Krylborn (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

34 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Jens Davidson (KD)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
Sara Sixten (M)
Sedat Dogru (M)
Dennis Askling (SD)
Kennerth Valtersson (SD)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med valberedningens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att inte bevilja valberedningens
förslag”. Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet
av omröstningen är 59 ja-röster mot 1 nej-röster samt 1 avstår.
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med valberedningens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

35 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

De valda
Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

36 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 199 Val av kommunstyrelsens presidium
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Meeri Wasberg (S)
Ordförande i kommunstyrelsen 2019 – 2022
Tobias Hammarberg (L)
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022
Martina Mossberg (M)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

37 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 200 Val av Haninge kommuns revision
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Haninge kommuns revision 2019 – 2022
Rolf Brehmer (M)
Ordförande
Kenneth Strömberg (S)
Vice ordförande
Ella Carlsson (M)
Göran Eriksson (S)
Wulf Schröder (L)
Bordläggning (L)
Ing-Britt Waern (C)
Bordläggning (SD)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

38 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 201 Val av grund- och förskolenämnd
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Grund- och förskolenämnd 2019 – 2022
Ledamöter
Tobias Hammarberg (L)
Ordförande
Ann-Christine Erlandsson (S)
1:e vice ordförande
Alexandra Anstrell (M)
2:e vice ordförande
Marja Väisänen (S)
Håkan Persson (C)
Laiza Eriksson (KD)
Sevim Celepli (V)
Sverre Ekdahl (M)
Kent Svensson (SD)
Ersättare
Jorge Galvéz (S)
Goran Baban (S)
Patrik Lind (L)
Bobby Sundin (L)
Ellen Karlberg (C)
Graham Vel (KD)
Jerry Andersson (M)
Malin Palmborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

39 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Margareta Brunner (SD)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) att samtliga nämndval ska förrättas på ett år i taget.
Meeri Wasberg (S) yrkar avslag på Martina Mossbergs (M) förslag.
Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
valberedningens förslag att valet ska förrättas för fyra år och
yrkandet från Martina Mossberg (M) med instämmande av
Christian Lindefjärd (SD) att valet ska förrättas på ett år.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att valet förrättas för fyra år.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med valberedningens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att nämndvalet ska förrättas på
ett år i taget”. Omröstning sker med voteringsanläggning och
resultatet av omröstningen är 34 ja-röster mot 26 nej-röster samt 1
avstår.
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
kommunfullmäktige har beslutat att valet ska förrättas för fyra år i
enlighet med valberedningens förslag.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – Christian
Lindefjärd, Hans-Johnny Hedström, Eva Karlsson, Kennerth
Valtersson, Magnus Malmberg, Kent Svensson, Yvonne Forsberg,
Thomas Broberg, Lage Öhlund, Margareta Brunner och Peter
Lindefjärd – samtliga (SD) – reserverar sig mot beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

40 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

41 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 202 Val av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 2019 – 2022
Ledamöter
Maria Fägersten (S)
Ordförande
Pia Lublin (L)
1:e vice ordförande
Sara Sixten (M)
2:e vice ordförande
Birgitta Malm Pettersson (S)
Ulf Rova (S)
Ata-Han Keskiner (C)
Mary Vel (KD)
Mattias Mattsson (M)
Erika Olofsson (SD)
Ersättare
Gerardo Espejo (S)
Lars Berg (S)
Jennifer Jensen (S)
Karin Carlberg (L)
Henning Karlsson (C)
Wida Rahimi (V)
Michael Axelsson (M)
Jakob Henriksson (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

42 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Kent Svensson (SD)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) att samtliga nämndval ska förrättas på ett år i taget.
Meeri Wasberg (S) yrkar avslag på Martina Mossbergs (M) förslag.
Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
valberedningens förslag att valet ska förrättas för fyra år och
yrkandet från Martina Mossberg (M) med instämmande av
Christian Lindefjärd (SD) att valet ska förrättas på ett år.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att valet förrättas för fyra år.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – Christian
Lindefjärd, Hans-Johnny Hedström, Eva Karlsson, Kennerth
Valtersson, Magnus Malmberg, Kent Svensson, Yvonne Forsberg,
Thomas Broberg, Lage Öhlund, Margareta Brunner och Peter
Lindefjärd – samtliga (SD) – reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

43 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

44 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 203 Val av idrotts- och fritidsnämnd
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Idrotts- och fritidsnämnd 2019 – 2022
Ledamöter
Göran Florén (L)
Ordförande
Christer Erlandsson (S)
1:e vice ordförande
Michael Fridebäck (M)
2:e vice ordförande
Madeleine Palmgren (S)
Marina Seinegård (C)
Mattias Grundström (L)
Patrik Romare (KD)
Zandrah Svärdh (M)
Thomas Broberg (SD)
Ersättare
Mikael Jansson (S)
Paul Pignon (S)
Henrik Jitelius (L)
Anthon Gyllensten (C)
Lasse Franklin (KD)
Pembegül Celepli (V)
Linda Bengtsson (M)
Anders Ekberg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

45 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Lucas Trzcianowski (SD)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) att samtliga nämndval ska förrättas på ett år i taget.
Meeri Wasberg (S) yrkar avslag på Martina Mossbergs (M) förslag.
Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
valberedningens förslag att valet ska förrättas för fyra år och
yrkandet från Martina Mossberg (M) med instämmande av
Christian Lindefjärd (SD) att valet ska förrättas på ett år.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att valet förrättas för fyra år.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – Christian
Lindefjärd, Hans-Johnny Hedström, Eva Karlsson, Kennerth
Valtersson, Magnus Malmberg, Kent Svensson, Yvonne Forsberg,
Thomas Broberg, Lage Öhlund, Margareta Brunner och Peter
Lindefjärd – samtliga (SD) – reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

46 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

47 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 204 Val av krisledningsnämnd
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Krisledningsnämnd 2019– 2022
Meeri Wasberg (S)
Ordförande
Martina Mossberg (M)
Vice ordförande
Tobias Hammarberg (L)
Niclas Lindberg (S)
Sven Gustafsson (M)
Jens Davidson (KD)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

48 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

49 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 205 Val av kultur- och demokratinämnd
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Kultur- och demokratinämnd 2019 – 2022
Ledamöter
Marina Seinegård (C)
Ordförande
Mikko Svensson (S)
1:e vice ordförande
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
2:e vice ordförande
Marina Andersson (S)
Göran Florén (L)
Stina Hallberg (L)
Berith Jansson (KD)
Mats Mattsson (M)
Dennis Askling (SD)
Ersättare
Jan Sund (S)
Birgitta Ahlgren (S)
Anna Bergkvist (L)
Viktoria Raft Klevby (C)
Anneli Ahl (KD)
William Friström (V)
Ronny Åkerblom (M)
Sabine Schäfer (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

50 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Sven Granberg (SD)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) att samtliga nämndval ska förrättas på ett år i taget.
Meeri Wasberg (S) yrkar avslag på Martina Mossbergs (M) förslag.
Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Christian Lindefjärd (SD) yrkar att Sven Granberg (SD)
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
valberedningens förslag att valet ska förrättas för fyra år och
yrkandet från Martina Mossberg (M) med instämmande av
Christian Lindefjärd (SD) att valet ska förrättas på ett år.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att valet förrättas för fyra år.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – Christian
Lindefjärd, Hans-Johnny Hedström, Eva Karlsson, Kennerth
Valtersson, Magnus Malmberg, Kent Svensson, Yvonne Forsberg,
Thomas Broberg, Lage Öhlund, Margareta Brunner och Peter
Lindefjärd – samtliga (SD) – reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

51 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

52 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 206 Val av näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd 2019 – 2022
Ledamöter
Niclas Lindberg (S)
Ordförande
Ulla-Britt Öhman (C)
1:e vice ordförande
Linus Björkman (M)
2:e vice ordförande
Gerd Sandin (S)
Göran Nilsson (S)
Maria Gylling (L)
Carlo Taccola (KD)
Pernilla Kjellin (M)
Magnus Malmberg (SD)
Ersättare
Anita Övelius (S)
Vusal Quliyev (S)
Adam Simonsson (L)
Urban Axmark (C)
Lasse Franklin (KD)
Marie Nilsson (V)
Joakim Goding (M)
Cecilia Ludvin (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

53 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Peter Ternström (SD)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) att samtliga nämndval ska förrättas på ett år i taget.
Meeri Wasberg (S) yrkar avslag på Martina Mossbergs (M) förslag.
Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
valberedningens förslag att valet ska förrättas för fyra år och
yrkandet från Martina Mossberg (M) med instämmande av
Christian Lindefjärd (SD) att valet ska förrättas på ett år.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att valet förrättas för fyra år.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – Christian
Lindefjärd, Hans-Johnny Hedström, Eva Karlsson, Kennerth
Valtersson, Magnus Malmberg, Kent Svensson, Yvonne Forsberg,
Thomas Broberg, Lage Öhlund, Margareta Brunner och Peter
Lindefjärd – samtliga (SD) – reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

54 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

55 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 207 Val av socialnämnd
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Socialnämnd 2019 – 2022
Ledamöter
Annett Haaf (S)
Ordförande
Jens Davidson (KD)
1:e vice ordförande
Sedat Dogru (M)
2:e vice ordförande
Fernando Pereira (S)
Josefina Sjöblom (L)
Annica Ullhag (C)
Samuel Skånberg (V)
Kristoffer Eriksson (M)
Lage Öhlund (SD)
Ersättare
Marie-Louise Boström (S)
Roja Isaksson (S)
Teddy Gustafsson (L)
Peter Svanäng (C)
Birgitta Sandell (KD)
Joachim Krylborn (KD)
Ylva Thomasson (M)
Lars Lindholm (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

56 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Kjell Brolin (SD)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) att samtliga nämndval ska förrättas på ett år i taget.
Meeri Wasberg (S) yrkar avslag på Martina Mossbergs (M) förslag.
Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
valberedningens förslag att valet ska förrättas för fyra år och
yrkandet från Martina Mossberg (M) med instämmande av
Christian Lindefjärd (SD) att valet ska förrättas på ett år.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att valet förrättas för fyra år.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – Christian
Lindefjärd, Hans-Johnny Hedström, Eva Karlsson, Kennerth
Valtersson, Magnus Malmberg, Kent Svensson, Yvonne Forsberg,
Thomas Broberg, Lage Öhlund, Margareta Brunner och Peter
Lindefjärd – samtliga (SD) – reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

57 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

58 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 208 Val av stadsbyggnadsnämnd
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Stadsbyggnadsnämnd 2019 – 2022
Ledamöter
Petri Salonen (C)
Ordförande
Göran Svensson (S)
1:e vice ordförande
Sven Gustafsson (M)
2:e vice ordförande
Joakim Spångberg (S)
Nina Larsson (L)
Patrik Romare (KD)
Harald Gärdek (V)
Nonna Karnova (M)
Peter Lindefjärd (SD)
Ersättare
Gunnel Trelje (S)
Lennart Stålnacke (S)
Patrik Lind (L)
Mikael Trolin (C)
Ingwar Åhman-Eklund (C)
Hans Andersson (KD)
Kjell Larsson (M)
Thomas Hjelm (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

59 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Magnus Malmberg (SD)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) att samtliga nämndval ska förrättas på ett år i taget.
Meeri Wasberg (S) yrkar avslag på Martina Mossbergs (M) förslag.
Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
valberedningens förslag att valet ska förrättas för fyra år och
yrkandet från Martina Mossberg (M) med instämmande av
Christian Lindefjärd (SD) att valet ska förrättas på ett år.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att valet förrättas för fyra år.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – Christian
Lindefjärd, Hans-Johnny Hedström, Eva Karlsson, Kennerth
Valtersson, Magnus Malmberg, Kent Svensson, Yvonne Forsberg,
Thomas Broberg, Lage Öhlund, Margareta Brunner och Peter
Lindefjärd – samtliga (SD) – reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

60 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

61 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 209 Val av valnämnd
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Valnämnd 2019 – 2022
Ledamöter
Ove Schramm (S)
Ordförande
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
Vice ordförande
Christina Andersson (S)
Stig Sandahl (L)
Sven-Olof Kåhre (C)
Berith Jansson (KD)
Nafi Cilgin (V)
Aidin Saradjzadeh (M)
Hans-Johnny Hedström (SD)
Ersättare
Sten Svensson (S)
Carina Röjdner (S)
Karl-Anders Molin (L)
Lena Vilmar (C)
Mary Vel (KD)
Bordläggning (MP)
Mats Mattsson (M)
Jerry Andersson (M)
Lage Öhlund (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

62 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

63 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 210 Val av äldrenämnd
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Äldrenämnd 2019 – 2022
Ledamöter
Martin Strömvall (KD)
Ordförande
Anders Nordlund (S)
1:e vice ordförande
Veronica Pagard Salem (M)
2:e vice ordförande
Birgitta Danielsson (S)
Rolf S Andersson (L)
Annica Ullhag (C)
Åsa Bååth (V)
Karin Mattsson (M)
Eva Karlsson (SD)
Ersättare
Hans Hagenius (S)
Alette-Marie Lindgren (S)
Anna Bergkvist (L)
Ronny Castlin (C)
Laiza Eriksson (KD)
Berith Jansson (KD)
Birgitta Karlfeldt (M)
Claus Trolle (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

64 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Kennerth Valtersson (SD)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) att samtliga nämndval ska förrättas på ett år i taget.
Meeri Wasberg (S) yrkar avslag på Martina Mossbergs (M) förslag.
Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
valberedningens förslag att valet ska förrättas för fyra år och
yrkandet från Martina Mossberg (M) med instämmande av
Christian Lindefjärd (SD) att valet ska förrättas på ett år.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att valet förrättas för fyra år.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – Christian
Lindefjärd, Hans-Johnny Hedström, Eva Karlsson, Kennerth
Valtersson, Magnus Malmberg, Kent Svensson, Yvonne Forsberg,
Thomas Broberg, Lage Öhlund, Margareta Brunner och Peter
Lindefjärd – samtliga (SD) – reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

65 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

66 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 211 Val av hel- och deltidsengagerade
förtroendevalda
Sammanfattning

Enligt fullmäktiges beslut 2018-06-11 (§ 121) om politiska resurser
och partistöd i Haninge tilldelas alla partier ett gruppledararvode
om 20 procent. Detta gruppledararvode och mandatrelaterade 15delar ingår i beslut om val av hel- och deltidsengagerade
förtroendevalda för kommunledningen.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Heltidsengagerade förtroendevalda 2019-2022

Justerare

Meeri Wasberg (S)

tillika kommunalråd och
ordförande i kommunstyrelsen
tjänstgöringsgrad 100 %

Tobias Hammarberg (L)

tillika kommunalråd och 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen och
ordförande i grund- och
förskolenämnden tjänstgöringsgrad
100 %

Petri Salonen (C)

tillika kommunalråd och
ordförande i
stadsbyggnadsnämnden
tjänstgöringsgrad 100 %

Niclas Lindberg (S)

tillika kommunalråd och
ordförande i näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden,
tjänstgöringsgrad 100 %*

Maria Fägersten (S)

tillika kommunalråd och
ordförande i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden,
tjänstgöringsgrad 100 %

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

67 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Martina Mossberg (M)

tillika oppositionsråd och 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsen
tjänstgöringsgrad 100 %

* Tjänstgöringsgrad från och med 2019-02-01

Deltidsengagerade förtroendevalda 2019-2022
Jens Davidson (KD)

tillika kommunalråd och 1:e vice
ordförande i socialnämnden,
tjänstgöringsgrad 85 %

Martin Strömvall (KD)

tillika ordförande i
äldrenämnden, tjänstgöringsgrad
75 %

Annett Haaf (S)

tillika ordförande i socialnämnden,
tjänstgöringsgrad 60 %

Göran Florén (L)

tillika ordförande i idrotts- och
fritidsnämnden, tjänstgöringsgrad
50%

Marina Seinegård (C)

tillika ordförande i kultur- och
demokratinämnden,
tjänstgöringsgrad 35 %

Anne-Christine Erlandsson (S) tillika 1:e vice ordförande i grundoch förskolenämnden,
tjänstgöringsgrad 30 %

Justerare

Christer Erlandsson (S)

tillika 1:e vice ordförande i idrottsoch fritidsnämnden,
tjänstgöringsgrad 30 %

Mikko Svensson (S)

tillika 1:e vice ordförande i kulturoch demokratinämnden,
tjänstgöringsgrad 30 %

Ulla-Britt Öhman (C)

tillika 1:e vice ordförande i
näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden,
tjänstgöringsgrad 30 %

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

68 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Göran Svensson (S)

tillika 1:e vice ordförande i
stadsbyggnadsnämnden,
tjänstgöringsgrad 30 %

Anders Nordlund (S)

tillika 1:e vice ordförande i
äldrenämnden, tjänstgöringsgrad
30 %

Pia Lublin (L)

tillika 1:e vice ordförande i
gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden,
tjänstgöringsgrad 20 %

Alexandra Anstrell (M)

tillika 2:e vice ordförande i grundoch förskolenämnden,
tjänstgöringsgrad 20 % + 1/15

Sara Sixten (M)

tillika 2:e vice ordförande i
gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden,
tjänstgöringsgrad 20 % + 1/15

Michael Fridebäck (M)

tillika 2:e vice ordförande i idrottsoch fritidsnämnden,
tjänstgöringsgrad 20 % + 5/15

Marietta de Pourbaix- Lundin (M) tillika 2:e vice ordförande i
kultur- och demokratinämnden,
tjänstgöringsgrad 20 % + 1/15

Justerare

Linus Björkman (M)

tillika 2:e vice ordförande i
näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden,
tjänstgöringsgrad 20 % + 1/15

Sedat Dogru (M)

tillika 2:e vice ordförande i
socialnämnden, tjänstgöringsgrad
20 % + 1/15

Sven Gustafsson (M)

tillika 2:e vice ordförande i
stadsbyggnadsnämnden,
tjänstgöringsgrad 20 % + 5/15

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

69 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Veronica Pagard Salem (M)

tillika 2:e vice ordförande i
äldrenämnden, tjänstgöringsgrad
20 % + 1/15

Kenneth Forsberg (S)

deltidsengagerad förtroendevald,
tjänstgöringsgrad 20 %

Samuel Skånberg (V)

deltidsengagerad förtroendevald,
tjänstgöringsgrad 20 %

Sevim Celepli (V)

deltidsengagerad förtroendevald,
tjänstgöringsgrad 20 %

William Friström (V)

deltidsengagerad förtroendevald,
tjänstgöringsgrad 12,34 %

Åsa Bååth (V)

deltidsengagerad förtroendevald,
tjänstgöringsgrad 9,33 %

Josefina Sjöblom (L)

deltidsengagerad förtroendevald,
tjänstgöringsgrad 5 %

Nina Larsson (L)

deltidsengagerad förtroendevald,
tjänstgöringsgrad 5 %

Christian Lindefjärd (SD)

deltidsengagerad förtroendevald,
tjänstgöringsgrad 11/15

Bordläggning (MP)

deltidsengagerad förtroendevald,
tjänstgöringsgrad 3/15

Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

70 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

71 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 212 Val till Södertörns upphandlingsnämnd
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Södertörns upphandlingsnämnd 2019 – 2020
Jens Davidson (KD)
Ledamot tillika ordförande
Cecilia Ludvin (M)
Ersättare
Till vice ordförande väljs den förtroendevalde som utses av
kommunfullmäktige i Nynäshamn.
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

72 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 213 Val till Södertörns överförmyndarnämnd
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Södertörns överförmyndarnämnd 2019 – 2022
Joachim Krylborn (KD)
Ledamot tillika vice ordförande 2019-2020
Nonna Karnova (M)
Ersättare
Till ordförande 2019-2020 väljs den förtroendevalde som utses av
kommunfullmäktige i Nynäshamn.
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

73 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 214 Val av styrelse och lekmannarevisorer till
Haninge Kommun Holding AB
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Val av styrelse och lekmannarevisorer till Haninge kommun
Holding AB t o m utgången av årsstämma 2022
Ledamöter
Meeri Wasberg (S)
Ordförande
Martina Mossberg (M)
Vice ordförande
Tobias Hammarberg (L)
Torbjörn Sandberg (C)
Patrik Romare (KD)
Sven Gustafsson (M)
Christian Lindefjärd (SD)
Suppleanter
Niclas Lindberg (S)
Maria Fägersten (S)
Urban Axmark (C)
Bordläggning (KD)
Michael Fridebäck (M)
Alexandra Anstrell (M)
Lage Öhlund (SD)
Lekmannarevisorer
Bordläggning
Bordläggning

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

74 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

75 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 215 Val av styrelse och lekmannarevisorer till
Tornberget Fastighetsförvaltning AB
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Val av styrelse och lekmannarevisorer till Tornberget
fastighetsförvaltnings AB t o m utgången av årsstämma 2022
Ledamöter
Jan Andersson (S)
Ordförande
Sedat Dogru (M)
Vice ordförande
Ledamöter med affärsmässig kompetens
Bordläggning
Bordläggning
Suppleanter
Björn Hammar (L)
Sara Sixten (M)
Suppleanter med affärsmässig kompetens
Bordläggning
Bordläggning
Lekmannarevisorer
Bordläggning
Bordläggning
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

76 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

77 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 216 Val av styrelse och lekmannarevisorer till
Haninge Bostäder AB
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Val av styrelse och lekmannarevisorer till Haninge Bostäder AB t o
m utgången av årsstämma 2022
Ledamöter
Per-Åke Thall (S)
Ordförande
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
Vice ordförande
Ledamöter med affärsmässig kompetens
Bordläggning
Bordläggning
Suppleanter
Josefina Sjöblom (L)
Nonna Karnova (M)
Suppleanter med affärsmässig kompetens
Bordläggning
Bordläggning
Lekmannarevisorer
Bordläggning
Bordläggning

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

78 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

79 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 217 Val av styrelse och lekmannarevisorer till
SRV återvinning AB
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Val av styrelse och lekmannarevisor till SRV återvinning AB t o m
utgången av årsstämma 2022
Ledamöter
Göran Svensson (S)
Alexandra Anstrell (M)
Suppleanter
Elisabet Sandberg (C)
Linus Björkman (M)
Lekmannarevisor
Bordläggning
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

80 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

81 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 218 Val till Södertörns brandförsvarsförbunds
direktion
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Södertörns brandförsvarsförbunds direktion 2019 – 2022
Ledamöter
Meeri Wasberg (S)
Ledamot tillika 2:e vice ordförande under 2019
Sven Gustafsson (M)
Ersättare
Tobias Hammarberg (L)
Kristoffer Eriksson (M)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

82 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

83 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 219 Val till Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds direktion samt val av
revisorer
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt
revisorer 2019-2022
Ledamöter
Barbro Nordgren (S)
Ledamot tillika vice ordförande 2019-2020
Ulla-Britt Öhman (C)
Bordläggning (KD)
Mats Mattsson (M)
Ersättare
Ingvar Tobiasson (S)
Lars Wasberg (S)
Pia Lublin (L)
Kjell Larsson (M)
Revisorer
Bordläggning ( )
Haninge kommun
Till revisor från Tyresö kommun väljs den förtroendevalde som
utses av kommunfullmäktige i Tyresö.
Till revisor från Nynäshamns kommun väljs den förtroendevalde
som utses av kommunfullmäktige i Nynäshamn.
Av ovanstående revisorer utses bordläggning ( ) till ordförande i
revisionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

84 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

85 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 220 Val till Samordningsförbundet Östra
Södertörns styrelse samt val av revisor
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val:
Samordningsförbundet Östra Södertörns styrelse samt revisor
2019-2022
Joackim Krylborn (KD)
Ledamot
Sedat Dogru (M)
Ersättare
Bordläggning ( )
Revisor
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

86 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

87 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 221 Val av ombud till Storsthlm (tidigare
Kommunförbundet i Stockholms län)
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Ombud till Storsthlm 2019-2022
Ledamöter
Meeri Wasberg (S)
Niclas Lindberg (S)
Maria Fägersten (S)
Martina Mossberg (M)
Sven Gustafsson (M)
Alexandra Anstrell (M)
Christian Lindefjärd (SD)
Ersättare
Göran Svensson (S)
1:e ersättare
Tobias Hammarberg (L)
2:e ersättare
Bordläggning (MP)
3:e ersättare
Petri Salonen (C)
4:e ersättare
Sevim Celepli (V)
5:e ersättare
Martin Strömvall (KD)
6:e ersättare
Eva Karlsson (SD)
7:e ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

88 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

89 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 222 Val till Mälardalsrådet
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Rådsledamöter till Mälardalsrådet för perioden 2019 – 2023 (intill
det ordinarie rådsmöte som hålls året efter val till kommuner och
landsting)
Ledamöter
Meeri Wasberg (S)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
Ersättare
Pia Lublin (L)
Veronica Pagard Salem (M)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

90 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

91 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 223 Val till Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2019 – 2022
Ombud
Tobias Hammarberg (L)
Ersättare
Sven Pettersson (S)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

92 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 224 Val till Svealands Kustvattenvårdsförbund
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Svealands Kustvattenvårdsförbund 2019 – 2022
Ombud
Henning Karlsson (C)
Ersättare
Goran Baban (S)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

93 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 225 Val till Stockholms Länsförbund För
Krisberedskap
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Stockholms Länsförbund För Krishantering 2019 – 2022
Ombud
Jens Davidson (KD)
Ersättare
Maria Fägersten (S)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

94 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 226 Val till Skärgårdsrådet
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val:
Skärgårdsrådet 2019 – 2022
Ombud
Ulla-Britt Öhman (C)
Ersättare
Kerstin Hedin (S)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

95 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 227 Val till Skärgårdsstiftelsen
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val:
Skärgårdsstiftelsen 2019 – 2022
Ledamot/suppleant
Ulla-Britt Öhman (C)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

96 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 228 Val till Södra Skärgårdens Intresseförening
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta förrätta
följande val.
Val till Södra Skärgårdens Intresseförening 2019 – 2022
Ledamot
Torbjörn Sandberg (C)
Ersättare
Alette-Marie Lindgren (S)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

97 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 229 Val av gode män enligt
fastighetsbildningslagen
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val:
Gode män enligt fastighetsbildningslagen 2019 – 2022
Gode män
Krister Selling (S)
Anne-Britt Gerlöw (S)
Patrik Romare (KD)
Patrik Lind (L)
Peter Svanäng (C)
Mikael Westerberg (M)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

98 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

99 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 230 Val av revisor för donationsstiftelser
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta val
av revisor för följande donationsstiftelser.
Revisor för donationsstiftelser 2019 – 2022
Greve Stenbocks premiestiftelse
Regina Engströms premiestiftelse
Sixten Linderholms premiestiftelse
Helge Redfors premiestiftelse
Vendelsö NTO premiestiftelse
Strålska stiftelsen
Sociala samstiftelsen
Elis Berglunds stipendiestiftelse
Ellen Lagerkvists stiftelse
Gerda Jacobssons stiftelse
Revisor
Bordläggning ( )
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

100 (150)

Sammanträdesdatum
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2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

101 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 231 Val till Haninge Hembygdsgille
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att nominera
följande.
Haninge Hembygdsgille 2019 – 2022
Ledamot
Hans Andersson (KD)
Ersättare
Gunnar Borg (S)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ
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Dnr KS 2018/5

§ 232 Val till Ornö Bygdegårdsförening
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Ornö Bygdegårdsförening 2019 – 2022
Ledamot
Mikael Trolin (C)
Ersättare
Margareta Bernhardsson (S)
Revisor
Bordläggning ( )
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Dnr KS 2018/5

§ 233 Val till Stiftelsen Tyrestaskogen
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta
följande val.
Stiftelsen Tyrestaskogen 2019 – 2022
Ledamöter
Anders C Lindberg (S)
Ylva Thomasson (M)
Ersättare
Elisabet Sandberg (C)
Thomas Hjelm (M)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
valberedningens – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Linda ElMehdi), Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda, Berörda organ
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Dnr KS 2018/436

§ 234 Hemställan om kommunalt borgensåtagande
för VA-gemensamhetsanläggning, Kyrkviken
Ornö
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-08, § 143, att ingå borgen
såsom för egen skuld för Kyrkvikens VA-samfällighetsförenings
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 15 mnkr. Borgen
begränsades i tid till 2024-12-31. Kyrkvikens VAsamfällighetsförening (Ornö) har nu inkommit med en ny ansökan
om borgen för finansieringen av byggandet av en VA-anläggning.
Borgensansökan är en utökning med 9 mnkr till en total borgen på
24 mnkr.
Efter det att samfälligheten fått beslut om borgen 2014 inkom en
överklagan från en närboende. Detta har lett till att samfälligheten
inte har kunnat börja förrän nu. Samtliga instanser och slutligen
miljööverdomstolen har godkänt Kyrkvikens VA ansökan om
gemensamhetsanläggning.
I den planerade utbyggnaden av etapp 1 bedömer samfälligheten att
51 fastigheter kunna avsluta sig inom det första året. Ett nytt
reningsverk byggs som kommer att dimensioneras för en högre
kapacitet (ca 120 fastigheter) för att möjliggöra att fler fastigheter i
närområdet kan ges möjlighet att ansluta sig under kommande åren
(etapp2). Byggstarten är planerad att ske under kvartal 1, 2019.
Den totala investeringskostnaden för reningsverket med tillhörande
rörnät är beräknad till 24 mnkr. Anläggningen kommer att
finansieras via anslutningsavgifter, 200 tkr per fastighet.
Förvaltningens synpunkter

För kommunen kommer utbyggnaden av avloppsanläggningen
innebära miljömässiga vinster och möjlighet för fler att bo i
Haninges skärgård.
Förutom borgen till Kyrkvikens VA-samfällighet på 15 mnkr 2014
har kommunen vid två tidigare tillfällen gått i borgen för
samfällighetsföreningar för liknande projekt på Ornö, där
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fastighetsägarna gått ihop för att hantera vatten- och
avloppsproblemen
Arbetet i det nu aktuella projektet har dragit ut på tiden med
anledning av överklagandeprocesser. Kostnadskalkylen, som
inledningsvis var 15 mnkr, har under arbetets gång stigit dels
beroende på att fler fastighetsägare är intresserade att ansluta sig.
Prognosen är nu att projektet kommer att kosta 24 mnkr. För att
projektet skall bli av så är förvaltningens bedömning att ett
kommunalt borgensåtagande kommer att krävas för att
samfälligheten ska få finansieringen via lån. Den risk som
kommunen tar med detta är att samfälligheten i en framtid inte
skulle klara sina åtaganden så kan kommunen tvingas överta VAanläggningen.
Kommunfullmäktige har redan beslutat att gå i borgen för 15 mnkr
med en tidsbegränsad borgen till 2024-12-31.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att detta beslut fortfarande
skall gälla och att kommunfullmäktige nu tar ställning till
utökningen på 9 mnkr. I denna del föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att borgen tidsbegränsas till 10 år,
dvs till 2028-12-31. För den del av borgen som går ut 2024-12-31
finns alltid möjligheten för föreningen att få en förnyad prövning
av kommunfullmäktige.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-10-26 – Ny ansökan om kommunal borgen
för finansiering av byggande av VA anläggning – Kyrkvikens VAsamfällighetsförening, Ornö titel
- Protokoll kommunfullmäktige 2014-09-08, § 143
- Skrivelse från Kyrkvikens VA-samfällighet 2018-10-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Utöver tidigare beslut 2014-09-08, § 143, om kommunal
borgen på 15 mnkr ingår Haninge kommun borgen såsom för
egen skuld för Kyrkvikens VA samfällighetsförenings
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 9 mnkr. Total
borgen till föreningen är 24 mnkr.
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2. Haninge kommuns utökande borgensåtagande på 9 mnkr
tidsbegränsas till 2028-12-31.
3. Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp i enlighet
med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter i
Haninge kommun, för närvarande 0,25 procent per år samt en
engångsavgift som för föreningar är 1 procent.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Utöver tidigare beslut 2014-09-08, § 143, om kommunal
borgen på 15 mnkr ingår Haninge kommun borgen såsom för
egen skuld för Kyrkvikens VA samfällighetsförenings
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 9 mnkr. Total
borgen till föreningen är 24 mnkr.
2. Haninge kommuns utökande borgensåtagande på 9 mnkr
tidsbegränsas till 2028-12-31.
3. Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp i enlighet
med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter i
Haninge kommun, för närvarande 0,25 procent per år samt en
engångsavgift som för föreningar är 1 procent.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen,
För kännedom: Kyrkvikens VA samfällighetsförening
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Dnr KS 2018/441

§ 235 Fastställande av taxa för Södertörns miljöoch hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt
strålskyddslagen, att gälla fr o m 2019
Sammanfattning

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för
medlemskommunernas arbete enligt strålskyddslagens
bestämmelser.
Under hösten 2018 träder stegvis en ny strålskyddslag ikraft och
EU:s strålskyddsdirektiv genomförs i och med det. Tillsynsansvaret
för den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet omfattar efter lagändringen:
1. verksamheter med kosmetiska solarier som bedrivs inom
kommunen, och
2. radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till
inom kommunen
Förbundet tar ut avgifter för tillsynen och ärendehandläggningen
utifrån den taxa som kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun bestämmer. Avgifterna ska stå i rimlig
proportion till de kostnader som förbundet har för arbetet med
detta.
Förbundet har genom direktionsbeslut 2018-10-23, § 40, hemställt
att kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för
tillsyn enligt strålskyddslagen, att gälla från och med 2019-01-01.
Förslaget till ny taxa har anpassats efter den nya strålskyddslagen
då tidigare taxa inte omfattade tillsyn av radon i bostäder och
lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen.
Förbundet föreslår vidare att timavgiften för förbundets arbete med
tillsyn höjs från 1 220 kronor till 1 250 kronor utifrån 2019 års
budget. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges
Kommuner och Landstings upplägg för beräkning av timavgift.
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Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med 2019-01-01.
Underlag för beslut

- Förbundets direktionsbeslut 2018-10-23, § 40, med hemställan
om att anta ny taxa
- Förbundets tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-15
- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds
tillsyn enligt strålskyddslagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn
enligt strålskyddslagen antas och gäller fr o m 2019-01-01.
Gällande taxa upphör att gälla fr o m samma datum.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn
enligt strålskyddslagen antas och gäller fr o m 2019-01-01.
Gällande taxa upphör att gälla fr o m samma datum.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun
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Dnr KS 2018/239

§ 236 Samverkan avseende alkohol- och
tobakstillsyn
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav i mål och budget 2017-06-12, § 169,
socialnämnden i uppdrag att hos närliggande kommuner undersöka
möjligheten och intresset för gemensam tillståndsprövning enligt
alkohollagstiftningen. Socialnämnden har utrett frågan och skriver i
sitt beslut 2018-06-19, § 99, att uppdraget tolkats som att även
omfatta tillsynen enligt tobakslagen och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Gemensam tillståndsprövning
kan enligt utredningen organiseras av Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund (SMOHF).
Socialnämnden skriver även i sin utredning att vissa taxor troligtvis
kommer att höjas om myndighetsansvaret flyttas till SMOHF.
Beslut om dessa taxor kommer att fattas av kommunfullmäktige i
ett separat beslut under hösten 2019.
Om myndighetsansvaret flyttas till SMOHF behöver
socialnämndens reglemente revideras. Socialnämnden hemställer
därför hos kommunfullmäktige om att 1 § 6:e punkten i
socialnämndens reglemente utgår.
Ärendet har återremitterades av kommunfullmäktige vid två
tillfällen, 2018-09-17, § 140 respektive 2018-10-08, § 153.
Kommunfullmäktige i Tyresö kommun beslutade 2018-09-06, §
73, att överlämna ansvaret för myndighetsutövningen till SMOHF.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att
det finns fördelar med att myndighetsansvaret enligt alkohollagen,
tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare organiseras under SMOHF, och föreslår en
överlämning av myndighetsansvaret.
Underlag för beslut

- Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-08, § 153
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- Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17, § 140
- Socialnämndens protokoll 2018-06-19, § 99 inklusive
tjänsteskrivelse.
- Socialförvaltningens komplettering 2018-07-10
- Utdrag från mål och budget 2018-2019
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag (bilaga)
innebärande att ärendet avslås.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag avslagsyrkandet från
Moderaterna. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Myndighetsansvaret för alkohollagen, tobakslagen och lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare övergår till
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med 201905-01.
2. 1 § 6:e punkten utgår ur socialnämndens reglemente från och
med 2019-05-01.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M), reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Sven
Gustafsson (M) att kommunstyrelsens förslag avslås.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkandet från Martina
Mossberg (M). Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
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och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Myndighetsansvaret för alkohollagen, tobakslagen och lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare övergår till
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med 201905-01.
2. 1 § 6:e punkten utgår ur socialnämndens reglemente från och
med 2019-05-01.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – reserverar
sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SN, SMOHF
För kännedom: SN, SMOHF, Tyresö kommun, Nynäshamns
kommun
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Dnr KS 2018/461

§ 237 Alkohol- och tobakstillsyn - Ändring av
förbundsordningen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Sammanfattning

Tyresö kommun har beslutat att ge Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund (SMOHF) ansvaret att ombesörja den
myndighetsutövning, genom prövning, tillsyn och kontroll, som
ankommer på kommunen inom alkohollag, tobakslag samt lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Då SMOHF:s samtliga medlemskommuner måste enas om en
gemensam förbundsordning har förbundet 2018-08-20, § 25,
hemställt hos medlemskommunerna om en revidering av
förbundsordningens 6 §. Paragrafens utformning förpliktigar inte
kommunerna att överlämna uppdraget till förbundet utan möjliggör
för kommunerna att överlämna ansvaret.
SMOHF föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera
förbundsordningens 6 § på följande sätt. Tillägg är markerade som
understruken text och den mening som plockas bort har markerats
med genomstruken text.
”Kommunalförbundet ansvarar för att ombesörja den
myndighetsutövning genom prövning, tillsyn och kontroll som
ankommer på medlemmarna enligt miljöbalken (1998:808), lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer, livsmedelslagen
(2006:804) inklusive tillämpliga EUförordningar, smittskyddslagen
(2004:168), lag om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730) och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter
inkl de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.
Kommunalförbundet ansvarar på uppdrag av medlemskommuner
för att ombesörja den myndighetsutövning genom prövning, tillsyn
och kontroll som ankommer på medlemmarna enligt alkohollag,
tobakslag, lagen om elektroniska cigaretter och
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påfyllningsbehållare och angränsande lagar, förordningar och
föreskrifter inkl de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.
Förbundet skall vidare svara för de övriga uppgifter som enligt lag
skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Undantaget från första stycket är prövning och tillsyn enligt
strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken.
Förbundet skall också utöva tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)
vad avser rökfria lokaler.”
Underlag för beslut

- Direktionsprotokoll SMOHF 2018-08-20, § 25 inklusive
tjänsteskrivelse.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag (bilaga)
innebärande att ärendet avslås.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och Moderaternas
avslagsyrkande. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla
från och med 2019-01-01.
2. Beslutet under punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige
i Tyresö och Nynäshamn fattar likalydande beslut.
Reservationer

Martina Mossberg, Sven Gustafsson och Michael Fridebäck samtliga (M), reserverar sig mot beslutet.
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Överläggningar i kommunfullmäktige

Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Martina Mossberg (M) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkandet från Martina
Mossberg (M). Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla
från och med 2019-01-01.
2. Beslutet under punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige
i Tyresö och Nynäshamn fattar likalydande beslut.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – reserverar
sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: SN, SMOHF, Tyresö kommun, Nynäshamns
kommun,
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Dnr KS 2018/454

§ 238 Cykelplan 2018, för antagande
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har 2018-10-17, § 163, tagit fram ett nytt
förslag till cykelplan. Nuvarande cykelplan är från 2010 och för att
vara fortsatt aktuell har ett förslag till en ny cykelplan som bygger
vidare på planen från 2010 arbetats fram. Kommunens cykelplan är
det dokument som ligger till grund för och styr arbetet med att för
cyklister.
Cykelplanen innehåller konkreta mål, strategier, åtgärder,
principutformningar och förslag till uppföljning. Planen har varit på
remiss och synpunkter har inarbetats i den slutgiltiga versionen.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar
Cykelplan 2018.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att
Cykelplan 2018 antas.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-10-17, § 163
- Cykelplan 2018
- Samrådsredogörelse
Överläggningar i kommunstyrelsen

Göran Svensson (S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag med följande ändring i 3.2 Mål för cykelplanen: Punkten
”Ingen cyklist ska dödas på det kommunala vägnätet år 2021” tas
bort.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag med ändring i 3.2 Mål för
cykelplanen: Punkten ”Ingen cyklist ska dödas på det kommunala
vägnätet år 2021” tas bort. Ordföranden finner att
kommunstyrelsens beslutar i enlighet med förslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Cykelplan 2018 antas.
2. Punkten ”Ingen cyklist ska dödas på det kommunala vägnätet år
2021” ska tas bort i avsnitt 3.2 Mål för cykelplanen.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Göran Svensson (S) yrkar med instämmande av Sahir Drammeh
(MP) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Samuel Skånberg (V) yrkar med instämmande av William Friström
(V) bifall till eget förslag från Vänsterpartiet (bilaga).
Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Elisabet Sandberg
(C) bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på
Vänsterpartiets egna förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens förslag och Vänsterpartiets egna förslag.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej.
Vinner nej beslutar fullmäktige att kommunstyrelsens förslag
avslås”. Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet
av omröstningen är 55 ja-röster mot 4 nej-röster. 2 ledamöter är
frånvarande (omröstningsresultat, se bilaga).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Cykelplan 2018 antas.
2. Punkten ”Ingen cyklist ska dödas på det kommunala vägnätet år
2021” ska tas bort i avsnitt 3.2 Mål för cykelplanen.
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Reservationer

Samuel Skånberg, Åsa Bååth, William Friström och Nafi Cilgin –
samtliga (V) – reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBN
För kännedom:
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Dnr KS 2018/450

§ 239 Hemställan om taxebeslut avseende
brandskyddskontroll
Sammanfattning

Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) fattade den
12 oktober beslut om ny inriktning för taxa avseende lagstadgad
brandskyddskontroll. Anledningen är att de förutsättningar som
gällde när nuvarande taxa för brandskyddskontroll sattes har till
stora delar förändrats. Uppdraget har blivit mer resurskrävande
vilket gör att den intäkt förbundet får enligt gällande taxa inte
motsvarar att täcka de faktiska kostnaderna. Efter utredning har
Södertörns brandförsvarsförbund sett att arbetet delvis kan
effektiviseras, men att taxan också behöver förändras. Sbff har
därmed tagit fram ett förslag på förändrad konstruktion av taxa
samt höjning av taxa gällande brandskyddskontroll.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen vill börja med att belysa att
kommunfullmäktige 2016-03-16, § 231, beslutade att ge Sbff i
uppdrag att själva ändra taxa för brandskyddskontroll respektive
sotning enligt index som fastställs mellan SKL och
Skorstensfejarmästarens Riksförbund. Liknande beslut fattades i
samtliga medlemskommuner under 2016. Då den här förändringen
är mer omfattande och inte kan betraktas som normal
indexuppräkning har medlemskommunerna fått denna förfrågan.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att föreslagen taxa i
jämförelse med andra större brandförsvarsförbund landar på
liknande nivåer. Den relativt största förändringen med taxan
påverkar enskilda enbostadshus (de flesta i denna kategori
kontrolleras vart 6:e år). För kommunala objekt som debiteras
genom timtaxa höjs den från 640 till 720 kr/h och att en
grundavgift införs för att täcka administration.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att den förändrade
taxan medför högre kostnader för ex. egna bostäder, kommunala
objekt och andra privata fastigheter. Då brandskyddskontrollen sker
med längre tillsynsintervaller uppstår kostnaden relativt sällan.
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Underlag för beslut

- Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2018-10-12, § 68
- Tjänsteutlåtande Södertörns brandförsvarsförbund, 2018-09-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Taxa för brandskyddskontroll godkänns.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Taxa för brandskyddskontroll godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Direktionen för Sbff, medlemskommuner i Sbff
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Dnr KS 2018/502

§ 240 Tecknande och lokalt fastställande av
bestämmelser, OPF-KL18
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september
2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18).
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av
OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare
omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14,
inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller
tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda
gällande omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten
för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-KL (nedan kallat
OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 20131020.
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet
till aktiva omställningsinsatser saknats.
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande
bestämmelser, bestämmelser om omställningsstöd,
pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med
aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska
omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfondens
roll i omställningsarbetet har förtydligats.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar
pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på
livsinkomstprincipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket är till
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största del överensstämmande med det familjeskydd för anställda
som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en
kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive
huvudman.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att kommunen ska följa SKL:s
rekommendation om ett lokalt antagande av bestämmelserna i
OPF-KL18.
Underlag för beslut

- Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda OPF-KL18, bilaga 1.
- Kommentar till Förslag till förtroendevaldas omställning och
pension OPF-KL18, bilaga 2.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. OPF-KL18 fastställs för förtroendevalda från 2019-01-01.
2. Vad som i förslaget till OPF-KL sägs om förtroendevald som
har uppdrag på betydande del av heltid skall i Haninge kommun
avse uppdrag som uppgår till minst 50 % av heltid.
3. OPF-KL14 upphör att gälla från samma datum.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M), deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktiges beslut

1. OPF-KL18 fastställs för förtroendevalda från 2019-01-01.
2. Vad som i förslaget till OPF-KL sägs om förtroendevald som
har uppdrag på betydande del av heltid skall i Haninge kommun
avse uppdrag som uppgår till minst 50 % av heltid.
3. OPF-KL14 upphör att gälla från samma datum.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Personalavdelningen
För kännedom:
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Dnr KS 2018/97

§ 241 Motion från Alexandra Anstrell (M) om
etableringslån
Sammanfattning

Alexandra Anstrell (M) har lämnat en motion. Motionären
beskriver att det i en del andra kommuner har beslutats att införa
etableringslån. Det innebär att den nyanlände ansöker om
etableringslån istället för försörjningsstöd och en individuell
återbetalningsplan upprättas. Motionären föreslår
kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att införa en
modell för etableringslån liknande den i Växjö och Sundbyberg
istället för försörjningsstöd under den så kallade ”glapp-perioden”.
Motionen har remitterats till socialnämnden för synpunkter.
Socialnämnden skriver i sitt yttrande 2018-09-18, § 122, att
nämndens uppfattning är att Haninge kommun redan idag tillämpar
socialtjänstlagen på samma sätt som de kommuner som motionären
refererar till. Nämndens anser att begreppet etableringslån varken
finns i socialtjänstlagen eller i annan lagstiftning som nämnden har
ansvar att tillämpa. Begreppen förekommer heller inte i förarbetena
till lagen eller rekommendationer till någon lag. Nämndens slutsats
är att en ren låneverksamhet inom ramen för socialtjänstlagen inte
är möjlig.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än
socialnämnden. Med svaret från socialnämnden som underlag
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Underlag för beslut

- Socialnämndens protokoll 2018-09-18, § 122
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-05 – Svar på
motion från Alexandra Anstrell (M) – motion om etableringslån
- Motion från Alexandra Anstrell (M) om etableringslån
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) bifall till eget förslag (bilaga) från Moderaterna.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas och
Sverigedemokraternas yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Sven
Gustafsson (M), Pernilla Kjellin (M) och Christian Lindefjärd (SD)
bifall till motionen.
Petri Salonen (C) yrkar med instämmande av Sahir Drammeh (MP)
och Samuel Skånberg (V) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens förslag samt Alexandra Anstrells (M) yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
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Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – Christian
Lindefjärd, Hans-Johnny Hedström, Eva Karlsson, Kennerth
Valtersson, Magnus Malmberg, Kent Svensson, Yvonne Forsberg,
Thomas Broberg, Lage Öhlund, Margareta Brunner och Peter
Lindefjärd – samtliga (SD) – reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Socialnämnden
För kännedom: Alexandra Anstrell

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

126 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/455

§ 242 Slutrapport organisationsberedningen och
nedläggning av organisationsberedningen
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, § 58 att inrätta en
beredning för frågor om politisk organisation 2019, benämnd
”organisationsberedningen”. Samtliga frågor som beredningen fick
i uppdrag att hanteras redovisas i en slutrapport.
Förvaltningens synpunkter

Organisationsberedningen har fullgjort sitt uppdrag, vilket
redovisas i bilagd slutrapport. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar
därför att organisationsberedningen slutfört sitt uppdrag och därför
skall avslutas.
Underlag för beslut

- Organisationsberedningens beslut 2018-11-12, § 22
- Slutrapport organisationsberedningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Rapporten godkänns.
2. Organisationsberedningen upphör 2018-12-31.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Organisationsberedningen upphör 2018-12-31.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
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För kännedom:
Dnr KS 2018/513

§ 243 Nedläggning av beredningen för mänskliga
rättigheter
Sammanfattning

Organisationsberedningen har i sin översyn av MR-beredningens
uppdrag och organisatoriska placering 2018-10-31, § 16, föreslagit
att MR-beredningen tas bort i sin nuvarande form samt att det
överlämnas till kommunstyrelsen att avgöra hur frågorna ska
hanteras framöver.
Kommunfullmäktige väntas 2018-12-10 besluta om nedläggning av
kultur- och fritidsnämnden och inrättande av kultur- och
demokratinämnd samt idrotts- och fritidsnämnd. Flera av MRberedningens ansvarsområden föreslås ingå i kultur- och
demokratinämndens uppdrag.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beredningen för
mänskliga rättigheter läggs ner och att kommunstyrelsen avgör hur
de ansvarsområden som inte ryms inom kultur- och
demokratinämndens uppdrag ska hanteras.
Underlag för beslut

- Organisationsberedningens beslut 2018-10-31, § 16
Överläggningar i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Beredningen för mänskliga rättigheter upphör 2018-12-31.
2. MR-beredningens frågor som faller utanför kultur- och
demokratinämndens ansvarsområde överlämnas till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Kommunfullmäktiges beslut

1. Beredningen för mänskliga rättigheter upphör 2018-12-31.
2. MR-beredningens frågor som faller utanför kultur- och
demokratinämndens ansvarsområde överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: Berit Pettersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

129 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/5

§ 244 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
Valberedningen föreslår:
God man enligt fastighetsbildningslagen* efter Nils Scherlund (L) t
o m 2018-12-31
Bordläggning (L)
*Den förtroendevalde behöver ha kunskap om tätortsförhållanden
Ledamot i revisionen efter Carl-Henrik Mattsson (V) t o m 201812-31
Bordläggning (V)
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Birgitta
Wiklund (nominerad av Liberalerna) t o m 2019-12-31
Bordläggning
Ersättare i valberedningen för (M) t o m 2022-10-14
Veronica Pagard Salem (M)
Ersättare i valberedningen för (M) t o m 2022-10-14
Mats Mattsson (M)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
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Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ
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Dnr KS 2018/5

§ 245 Befrielse från uppdrag
Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Catharina Alderskans (SD), ledamot i kommunfullmäktige
Ahmet Ugan (MP), ersättare i valberedningen
Sahir Drammeh (MP), 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Förslag till beslut

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter följande personer:
Catharina Alderskans (SD)
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter följande personer:
Catharina Alderskans (SD)
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De entledigade
Berörda gruppledare
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Berörda organ

Justerare
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Dnr KS 2018/5

§ 246 Val till vissa uppdrag
Valberedningen föreslår:
Ersättare i valberedningen efter Ahmet Ugan (MP) t o m 2022-1014
Bordläggning (MP)
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige efter Sahir Drammeh
(MP) t o m 2022-10-14
Ulla-Britt Öhman (C)
Förslag till beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

134 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

§ 247 Anmälan av medborgarförslag
KS 2018/474
Medborgarförslag: Behåll Västerhaninge hemslöjdsförening i sin
lokal för aktivt hantverk
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
demokratinämnden för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
demokratinämnden för beslut.
__________
KS 2018/477
Medborgarförslag: Avverka vid Gudö Åväg så den blir tillgänglig
för alla
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2018/479
Medborgarförslag: Ta upp dialog med Västerhaninge
Hemslöjdsförening om långsiktig lösning till verksamhetens
fortsatta existens
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
demokratinämnden för beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

135 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
demokratinämnden för beslut.
__________
KS 2018/481
Medborgarförslag: Kommunalt bidrag till Västerhaninge
Hemslöjdsförening
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
demokratinämnden för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
demokratinämnden för beslut.
__________
KS 2018/483
Medborgarförslag: Att Haninge kommun ska bygga öppna duschar
och toaletter för alla de hemlösa som lever i Västerhaninge
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2018/485
Medborgarförslag: En hundlekpark/rastgård
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

136 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2018/488
Medborgarförslag: Ökad tillgänglighet till Tungelsta station
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2018/490
Medborgarförslag: Gratis broddar till funktionshindrade invånare
inom LSS
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut.
__________
KS 2018/503
Medborgarförslag: Byggnation och anläggning av två
fotbollsplaner med tak runt Vega-området
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

137 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till idrotts- och fritidsnämnden
för beslut.
__________
KS 2018/518
Medborgarförslag: Hundrastgård i Vega/Kolartorp
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2018/525
Medborgarförslag: Renovera hallen i Jordbro
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till idrotts- och fritidsnämnden
för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till idrotts- och fritidsnämnden
för beslut.
__________
KS 2018/526
Medborgarförslag: Trygghetsvärdar i Haninge
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

138 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

__________
KOFN 2018/92
Medborgarförslag: Få badmintontider i kommunala hallar
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
__________
KOFN 2018/119
Medborgarförslag: Gör grusplanen i Lillgården till en
konstgräsplan
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
__________
KOFN 2018/120
Medborgarförslag: Rökförbud på badstränder
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
__________
KOFN 2018/121
Medborgarförslag: Äventyrspark i Krigslida
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

139 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
__________
KOFN 2018/146
Medborgarförslag: Bygg en MTB-bana i skogen vid Rudan
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
__________
KOFN 2018/147
Medborgarförslag: Sommarkollo på Barnens ö
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
__________
KOFN 2018/148
Medborgarförslag: Bygga ett Calisthenics/Street Workout Gym i
anslutning till utegymmet vid Rudan
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
__________
KOFN 2018/149
Medborgarförslag: Utomhusgym vid Krokodilbadet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

140 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
__________
KOFN 2018/150
Medborgarförslag: Bryggpromenad utmed stranden runt hela
Rudan
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
__________
KOFN 2018/151
Medborgarförslag: Bygga ett utomhusgym och en
hinderbana/parkourbana i centrala Tungelsta
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
__________
KOFN 2018/152
Medborgarförslag: Utbyggnad och utveckling av utegym mot
Lillgårdens elljusspår
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

141 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

__________
KOFN 2018/167
Medborgarförslag: Inomhuslokal för boulespel
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
__________
KOFN 2018/168
Medborgarförslag: Mer fokus på att underhålla idrottsanläggningar
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
__________
KOFN 2018/169
Medborgarförslag: Att Västerhaninge hemslöjd får ekonomiskt stöd
från Haninge kommun
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till kultur- och
demokratinämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till kultur- och
demokratinämnden.
__________
KOFN 2018/170
Medborgarförslag: Utegym i Vega vid Asplunds väg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

142 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas till idrotts- och fritidsnämnden.
__________
Expedieras:
Akter
För kännedom:
Förslagsställarna
Berörda nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

143 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

§ 248 Framställan av interpellationer och frågor
KS 2018/536
Interpellation från Samuel Skånberg (V) om planerna för Jordbro
kultur- och föreningshus
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kultur- och demokratinämndens ordförande.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kultur- och demokratinämndens ordförande Niclas
Lindberg (S).
__________
KS 2018/537
Interpellation från Samuel Skånberg (V) om framtiden för Dagab i
kommunen
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).
__________
KS 2018/538
Interpellation från Samuel Skånberg (V) om buss 835
Förslag till beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

144 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Kommunfullmäktiges beslut

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).
__________
Expedieras: Akter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

145 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2016/68

§ 249 Anmälan av motioner
Sammanfattning

KS 2018/501
Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att öka antalet ledamöter
i kommunfullmäktige till valet 2022
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2018/527
Motion från Eva Karlsson (SD) om motionssubvention för 73+
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2018/528
Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att inrätta ett Esportcenter i Haninge
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2018/529

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

146 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att polisanmäla alla
ensamkommande som både har kommit till Haninge kommun och
som har ljugit om sin ålder
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2018/530
Motion från Lage Öhlund (SD) avseende uppförande av
aktivitetshus på Muskö
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Anmälan av motionen utgår då motionären inte är närvarande.
__________
KS 2018/531
Motion från Lage Öhlund (SD) avseende uppförande av multiarena
på Muskö
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Anmälan av motionen utgår då motionären inte är närvarande.
__________
KS 2018/532
Motion från Lage Öhlund (SD) avseende underhåll samt
äldreanpassning av befintligt utegym på Muskö

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

147 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Anmälan av motionen utgår då motionären inte är närvarande.
__________
KS 2018/533
Motion från Christian Lindefjärd (SD) om förbättrade möjligheter
till spontanmotion och idrottsutövande
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2018/534
Motion från Christian Lindefjärd (SD) om återbruk av material
inom Haninge kommuns samtliga verksamheter med hjälp av en
för Haninge kommun intern bytes- och bortskänkningssajt
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2018/535
Motion från Christian Lindefjärd (SD) avseende permanent
evakueringsbyggnad för grund- och förskolor
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

148 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
Expedieras: Akter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

149 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

§ 250 Meddelanden
Om inget annat anges finns meddelandena hos
kommunfullmäktiges sekreterare.
Protokollsutdrag grund- och förskolenämnden 2018-10-24; § 89
Medborgarförslag: Gratis vaccin mot TBE för barn mellan 1-18 år
Protokollsutdrag grund- och förskolenämnden 2018-10-24; § 90
Medborgarförslag: Arbeta aktivt med att tonåringar ska börja
skolan tidigast klockan 8:30
Protokollsutdrag kommunfullmäktige Huddinge 2018-11-05; § 13
Valärenden: Södertörns överförmyndarnämnd
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-11-20; § 161 Ej verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 september 2018
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-11-21; § 175
Medborgarförslag: Bygg om korsningen Gamla
Nynäsvägen/Söderhagsvägen/Lignells väg
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-11-21; § 176
Medborgarförslag: Anlägg en trottoar på Brandbergsleden mellan
Jungfruns gata och Lejonets gata
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-11-21; § 177
Medborgarförslag: Upprustning av cykelparkeringen på
Ribbybergsskolan
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-11-21; § 178
Medborgarförslag: Hinder bör anläggas på raksträckan
Norrbyvägen
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-11-21; § 179
Medborgarförslag: En ny gångväg med belysning i skogen mellan
Nynäsvägen och Huggarvägen i Västerhaninge
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-11-21; § 180
Medborgarförslag: Laddstolpar vid parkeringsplatser i Tungelsta
Protokollsutdrag äldrenämnden 2018-11-28; § 214 Rapportering av
ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2018

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

150 (150)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akter

Justerare

Utdragsbestyrkande

