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Beslutande

Kenneth Forsberg, ordförande (S)
Ulla-Britt Öhman, 1:e vice ordförande (C)
Marietta de Pourbaix-Lundin, 2:e vice ordförande (M)
Meeri Wasberg (S)
Göran Svensson (S)
Annett Haaf (S)
Ann-Christine Erlandsson (S)
Barbro Nordgren (S)
Christer Erlandsson (S)
Anita Övelius (S)
Mikko Svensson (S)
Vusal Quliyev (S)
Madeleine Palmgren (S)
Jorge Galvéz (S)
Birgitta Malm Pettersson (S)
Alexandra Anstrell (M)
Sven Gustafsson (M)
Michael Fridebäck (M)
Sara Sixten (M)
Linus Björkman (M)
Michael Axelsson (M)
Nonna Karnova (M)
Kjell Larsson (M)
Pernilla Kjellin (M)
Kristoffer Eriksson (M)
Claus Trolle (M)
Mats Mattsson (M)
Sverre Ekdahl (M)
Christian Lindefjärd (SD)
Dennis Askling (SD)
Eva Karlsson (SD)
Kennerth Valtersson (SD)
Magnus Malmberg (SD)
Hans-Johnny Hedström (SD)
Yvonne Forsberg (SD), § 22-42
Thomas Broberg (SD)
Lage Öhlund (-)
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Peter Lindefjärd (SD)
Petri Salonen (C)
Marina Seinegård (C)
Tobias Hammarberg (L)
Göran Florén (L)
Nina Larsson (L), § 21-39
Samuel Skånberg (V)
Åsa Bååth (V)
William Friström (V)
Martin Strömvall (KD)
Joachim Krylborn (KD), § 38-42
Suzanne Kickan Enman (KD)
Sahir Drammeh (-)
Mehmet Coksürer (-)
Ahmet Ugan (-)
Per-Åke Tall (S), tjänstgörande ersättare för Åsa Westlund (S)
Alette Marie Lindgren Sund (S), tjänstgörande ersättare för Maria
Fägersten (S)
Fernando Pereira (S), tjänstgörande ersättare för Marina Andersson (S)
Joakim Goding (M), tjänstgörande ersättare för Sedat Dogru (M)
Lennart Törnberg (M), tjänstgörande ersättare för Veronica Pagard Salem
(M)
Bosse Gaimer (SD), tjänstgörande ersättare för Yvonne Forsberg (SD), §
21
Kent Svensson (SD), tjänstgörande ersättare för Margareta Brunner (SD)
Anthon Gyllensten (C), tjänstgörande ersättare för Elisabet Sandberg (C),
§ 21-40
Josefina Sjöblom (L), tjänstgörande ersättare för Pia Lublin (L)
Patrik Lind (L), tjänstgörande ersättare för Nina Larsson (L), § 40-42
Pembegül Celepli (V), tjänstgörande ersättare för Sevim Celepli (V)
Mary Vel (KD), tjänstgörande ersättare för Joachim Krylborn (KD), § 2137
Ersättare

Marja Väisänen (S)
Goran Baban (S)
Gerd Sandin (S)
Lennart Stålnacke (S)
Lars Lindholm (M)
Aidin Saradjzadeh (M)
Thomas Hjelm (M)
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Zandrah Svärdh (M)
Kjell Brolin (SD)
Peter Ternström (SD)
Nafi Cilgin (V)
Patrik Romare (KD)
Abdelouahid Sofri (MP)
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Justeringens
plats och tid

2020-03-18

Paragrafer

21–42

Sekreterare
Fredrika Forslund

Ordförande
Kenneth Forsberg (S)

Justerare
Ulla-Britt Öhman (C)

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
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ANSLAG/BEVIS

Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll tillkännages
genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår
nedan.
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Datum då anslaget
sätts upp

2020-03-11 avseende § 31-33
2020-03-19 avseende § 21-30 samt 34-42

Datum då anslaget
tas ned

2020-04-02 avseende § 31-33
2020-04-10 avseende § 21-30 samt 34-42

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift
Fredrika Forslund, sekreterare
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§ 21

Tillkännagivande

Tillkännagivandet är anslaget på kommunens anslagstavla 202002-27 och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt
kommunfullmäktiges beslut.
Förslag till beslut

1. Sammanträdet är tillkännagett i laga ordning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Sammanträdet är tillkännagett i laga ordning.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Justering

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Ulla-Britt Öhman
(C) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2020-03-18.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Ulla-Britt Öhman
(C) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2020-03-18.
__________

Justerare
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§ 23

Ledamöternas frågestund

- Sven Gustafsson (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Meeri
Wasberg (S) om ledningen av det brottsförebyggande arbetet.
- Dennis Askling (SD) frågar grund- och förskolenämndens
ordförande Tobias Hammarberg (L) om undervisningsplattformen
Norden i Skolan används i Haninge kommuns skolor.
- Samuel Skånberg (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Meeri
Wasberg (S) om kommunen är rustad att snabbt kunna ta emot
människor på flykt.
- Alexandra Anstrell (M) frågar grund- och förskolenämndens
ordförande Tobias Hammarberg (L) om vad som görs för att öka
tryggheten i skolorna.
- Linus Björkman (M) frågar stadsbyggnadsnämndens ordförande
Petri Salonen (C) om samhällsbyggnadsprojekt som prioriteras ner
och vad som görs för att komma tillrätta med problemet.
- Hans-Johnny Hedström (SD) frågar kommunstyrelsens
ordförande Meeri Wasberg (S) om modulbostäderna i Jordbro.
- Sara Sixten (M) frågar grund- och förskolenämndens ordförande
Tobias Hammarberg (L) om lunchersättning och SL-kort till elever
som har prao.
- Christian Lindefjärd (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande
Meeri Wasberg (S) om EBO-lagen.
- Marietta de Pourbaix-Lundin (M) frågar äldrenämndens
ordförande Martin Strömvall (KD) om vad kommunen gör för de
äldre och personal i äldreomsorgen gällande det nya coronaviruset.
__________

Justerare
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Dnr KS 2019/159

§ 24

Bordlagt ärende: Svar på motion från Lage
Ölund (-) avseende underhåll samt
äldreanpassning av befintligt utegym på
Muskö, minoritetsåterremitterat ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-0210.
Sammanfattning

Lage Ölund (-) har inkommit med en motion där han yrkar att
Haninge kommun skyndsamt och i samarbete med Muskö
pensionärsförening och Muskö idrottsförening verkar för att
uppgradera och äldreanpassa befintligt utegym på Muskö.
Motionen har remitterats till idrotts- och fritidsnämnden samt till
äldrenämnden. Motionen hanterades på äldrenämnden 2019-05-29,
§ 94 som ansåg att detta inte omfattas av nämndens ansvarsområde
och sände den till kultur- och fritidsförvaltningen. Vid idrotts- och
fritidsnämndens behandling av ärendet, 2019-05-22, § 59,
konstaterades att kultur- och fritidsförvaltningen ser ett behov av
att bygga fler ytor för spontanidrott på nya ställen i kommunen och
i dagsläget inte prioriterar en anpassning av utegymmet på Muskö
för seniorer.
Ärendet minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 201910-07, § 158, med motiveringen att utreda ansvaret för underhåll av
befintligt utegym på Muskö.
Förvaltningens synpunkter

Vad gäller ansvarsfrågan för underhåll av utegymmet på Muskö har
Muskö IF ett driftavtal med kommunen där de ansvarar för driften
av utegymmet och andra anläggningar och friluftsytor på Muskö,
dvs motionsspår, isbana, fotbollsplan och boulebanor. Föreningen
ska kratta och jämna ut marken vid stationerna på utegymmet, ta
hand om sophanteringen samt göra mindre reparationer. För detta
får de årligen en summa av kommunen, nuvarande avtal gäller till
och med år 2021.
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Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för större reparationer och
underhåll. Nämnden skriver i sitt remissvar 2019-05-22, § 59, att
en senioranpassning av utegymmet på Muskö inte är prioriterad.
Om Muskö IF har idéer och förslag kring utegymmet kan
föreningen kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för en dialog.
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom nämndens
bedömning och föreslår att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motion
- Protokollsutdrag idrotts- och fritidsnämnden 2019-05-29 § 94
- Protokollsutdrag äldrenämnden 2019-05-22 § 59
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-10-07, § 158
Överläggningar i kommunstyrelsen

Lage Öhlund (-) och Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till
motionen.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag (bilaga)
innebärande att motionen bifalles.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Lage Öhlunds (-),
Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets 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.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Michael Fridebäck (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD), Samuel Skånberg (V) och Lage Öhlund (-) bifall
till motionen med tilläggsförslag från Moderaterna (bilaga).
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt
avslag till tilläggsförslaget från Moderaterna.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens samt Moderaternas, Sverigedemokraternas och
Vänsterpartiets yrkanden om bifall till motionen med
tilläggsförslag från Moderaterna. 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 bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar
fullmäktige att bifalla motionen med tilläggsförslaget från
Moderaterna.” Omröstning sker med voteringsanläggning och
resultatet av omröstningen är 30 ja-röster mot 31 nej-röster
(omröstningsresultat, se bilaga).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att bifalla motionen med tilläggsförslaget från
Moderaterna.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen bifalls.
2. Kommunfullmäktige uppdrar kultur- och fritidsförvaltningen
att se över det nuvarande driftsavtalet av utegymmet på Muskö
för att tydliggöra ansvarsfördelningen.
Reservationer

Meeri Wasberg, Per-Åke Tall, Göran Svensson, Alette Marie
Lindgren Sund, Kenneth Forsberg, Annett Haaf, Ann-Christine
Erlandsson, Barbro Nordgren, Christer Erlandsson, Anita Övelius,
Mikko Svensson, Fernando Pereira, Vusal Quliyev, Madeleine
Palmgren, Jorge Galvéz och Birgitta Malm Pettersson - samtliga
(S) - Tobias Hammarberg, Josefina Sjöblom, Göran Florén och
Nina Larsson - samtliga (L) - Petri Salonen, Ulla-Britt Öhman,
Anthon Gyllensten och Marina Seinegård - samtliga (C) - Martin
Strömvall, Mary Vel och Suzanne Enman - samtliga (KD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt

Justerare
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För verkställighet:
För kännedom: Motionären, IFN, ÄN
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Dnr KS 2020/85

§ 25

Hemställan från Tornberget om medgivande
att få förvärva hus I, två inhyrda paviljonger
vid Fredrika Bremergymnasiet, fastighet
Söderbymalm 8:2

Sammanfattning

Tornberget har inkommit med en hemställan till kommunen om att
få kommunfullmäktiges medgivande till att förvärva två
paviljonger (hus I) som står vid Fredrika Bremer gymnasiet,
fastighet Söderbymalm 8:2. Enligt Tornbergets ägardirektiv § 7
skall bolaget inhämta kommunfullmäktiges godkännande vid större
investeringar.
Paviljongerna är totalt 631 m2 och inrymmer idag daglig
verksamhet som bedrivs av social- och äldreförvaltningen.
Paviljongerna hyrs in idag från företaget Flexator Leasing AB och
hyresavtalet går ut 2020-07-31. Paviljongerna har stått på platsen
med tillfälligt bygglov men from juni 2019 finns ett permanent
bygglov. Kommunen har ett fortsatt behov av lokalerna och
uppdragit till Tornberget att undersöka alternativet att förvärva
paviljongerna. Flexator har erbjudit Tornberget att förvärva
paviljongerna för 3,3 mnkr när hyresavtalet går ut.
Tornbergets styrelse beslutade 2020-01-22, § 18 om förvärv av
paviljongerna.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Tornbergets hemställan
medges.
Underlag för beslut

- Tornbergets styrelseprotokoll 2020-01-22 § 18
- Skrivelse från Tornberget daterad 2020-01-10 – Permanentning
och förvärv av hus I; två paviljonger Fredrika Bremergymnasiet,
fastighet Söderbymalm 8:2 inkl bilagor
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Tornbergets hemställan om att förvärva paviljongerna, hus I vid
Fredrika Bremergymnasiet, medges.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Tornbergets hemställan om att förvärva paviljongerna, hus I vid
Fredrika Bremergymnasiet, medges.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Tornberget
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2020/80

§ 26

Haninge Bostäder, bokslutsdisposition 2019

Sammanfattning

Hösten 2002 genomfördes en folkomröstning i Haninge om att
återskapa ett kommunägt bostadsbolag genom att köpa tillbaka
delar av ett bostadsbolag från Venantius. Utfallet i
folkomröstningen blev ett ja till att köpa tillbaka bostäderna. Ett
viktigt skäl var att skapa ett instrument för att hantera kommunens
bostadsförsörjningsansvar. I folkomröstningens utfall ingick dock
att kommunens förvärv av Haninge Bostäder inte skulle belasta
kommunens ordinarie verksamhet i form av kostnader på
kommunens resultaträkning.
Totalt lånade Haninge kommun Holding AB 118 mkr med
kommunal borgen för förvärvet av aktierna i Haninge Bostäder och
576 mkr för lösen av lån hos Venantius för fastigheterna som ingår
i Haninge Bostäder. Idag är lånen för köp av fastigheterna
överförda till Haninge Bostäder och i Haninge kommun Holding
återstår endast lånet till köpet av aktierna på 118 mnkr.
Koncernbidraget från Haninge Bostäder skall täcka räntorna för
detta lån.
För 2019 är Haninge kommun Holdings räntekostnader för
förvärvslånet 568 803 kronor, som föreslås finansieras genom
motsvarande koncernbidrag från Haninge Bostäder.
Koncernbidraget används enbart för finansiering av kommunens
innehav av ett allmännyttigt bostadsföretag och inte till någon
annan kommunal verksamhet.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
godkänner att det ovan nämnda koncernbidraget lämnas.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-01-29 – Haninge Bostäder,
bokslutsdispositioner 2019
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Haninge kommun godkänner att Haninge Bostäder för 2019
lämnar ett koncernbidrag på 568 803 kronor till det helägda
kommunala bolaget Haninge kommun Holding AB för
finansiering av bolagets kostnader för ägandet av Haninge
Bostäder.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Haninge kommun godkänner att Haninge Bostäder för 2019
lämnar ett koncernbidrag på 568 803 kronor till det helägda
kommunala bolaget Haninge kommun Holding AB för
finansiering av bolagets kostnader för ägandet av Haninge
Bostäder.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen, Haninge Bostäder
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Dnr KS 2018/271

§ 27

Uppdaterat program för Haninge kommuns
säkerhet och riskhanteringsarbete

Sammanfattning

Risker och sårbarheter kan ge upphov till skador och leda till
oönskade konsekvenser för människor, egendom och miljö. Vår
omvärld och den samhällsutveckling vi är en del av, regionalt och
lokalt, exponerar kommunen för nya och förändrade hotbilder. Det
globala säkerhetspolitiska läget präglas dessutom av instabilitet och
oförutsägbarhet som är svårbedömt. Sammantaget är hotbilden idag
än mer komplex och påverkas ytterligare av bland annat
klimatförändringar, IT-attacker, organiserad brottslighet, terror,
våldsbejakande extremism, höjd beredskap och ytterst krig.
För att arbeta systematiskt och effektivt med en komplex och
föränderlig hotbild har ett antal säkerhetsområden identifierats.
Områdena har var för sig specifikt fokus och kräver olika insatser.
Gemensamt har dessa säkerhetsområden beroenden till varandra
och behöver därför samverka i delar av utförandet. Att sammanföra
dessa uppgifter med sammankopplade syften i ett gemensamt
program skapar förutsättningar för ett överskådligt, långsiktigt och
samordnat arbete. Härigenom säkerställs ett kommungemensamt
och systematiskt arbetssätt.
KF fattade 2011-03-07, § 27, beslut om nu gällande program för
Haninge kommuns säkerhets- och riskhanteringsarbete. Mot
bakgrund av en föränderlig omvärld och nya hotbilder finns behov
av att uppdatera programmet. Samtidigt föreslås att nu gällande
policy för systematiskt brandskyddsarbete i Haninge kommuns
verksamheter beslutad av KS 2012-08-20, § 166 ersätts av
programmets säkerhetsområde Skydd mot olyckor samt att nu
gällande policy för informationssäkerhet beslutad av KS 2015-1209, § 333, ersätts av programmets säkerhetsområde
Informationssäkerhet.
Programmet har varit på remiss hos samtliga nämnder och bolag.
Sammantaget ser instanserna positivt på det uppdaterade förslaget
till program.
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Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2019-11-25, § 245
återremitterades programmet.
Förvaltningens synpunkter

Ett systematiskt arbete med att upprätthålla trygga och säkra platser
samt robusta verksamheter är några av flera betydelsefulla faktorer
för att värna om medborgarnas förtroende och kommunens
attraktionskraft. Så långt som möjligt ska konsekvenser minimeras
vid olyckor och samhällsstörningar, särskilt inom samhällsviktiga
funktioner. Program för Haninge kommuns säkerhets- och
riskhanteringsarbete 2019-2022 sammanför och förklarar
övergripande det arbete som krävs för att möta ovanstående
komplexa hotbild och föränderliga risker.
Programmet utgör kommunens inriktning och övergripande mål för
det sammanhållande arbetet inom krisberedskap, civilt försvar,
säkerhetsskydd, skydd mot olyckor, informationssäkerhet och
internt skydd. Programmet skapar dessutom förutsättningar till en
fortsatt stärkt säkerhetskultur och kunskap om risker hos nämnder
och bolag.
Då programmet återremitterats har kommunstyrelseförvaltningen
upprättat en tjänsteskrivelse med svar kring de synpunkter som
framfördes när ärendet återremitterades.
Underlag för beslut

- Beslut kommunstyrelsen 2019-11-25, § 245
- Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21
- Program för Haninge kommuns säkerhets- och
riskhanteringsarbete 2019 – 2022
- Program för Haninge kommuns säkerhets- och
riskhanteringsarbete antaget 2011-03-07, § 27
- Beslut Äldrenämnden 2019-10-23 § 160
- Beslut Idrott- och fritidsnämnden 2019-10-23 § 107
- Beslut Kultur- och demokratinämnden 2019-10-22 § 130
- Beslut Grund- och förskolenämnden 2019-10-23 § 113
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- Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-10-22 §
91
- Beslut Socialnämnden 2019-10-22 § 145
- Beslut Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 § 162
- Remissvar Tornberget Fastighetsförvaltning AB 2019-10-22
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar i första hand bifall till eget förslag från
Moderaterna (bilaga) innebärande att ärendet återremitteras och
meddelar att Moderaterna i andra hand inte deltar i beslutet.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till tilläggsförslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Meeri Wasberg (S) yrkar avslag till det egna förslaget från
Moderaterna och tilläggsförslaget från Vänsterpartiet.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag, Moderaternas yrkande om
återremiss samt Vänsterpartiets tilläggsförslag.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut
- kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer slutligen proposition på om tilläggsförslaget
från Vänsterpartiet ska bifallas eller avslås och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Program för Haninge kommuns säkerhets- och
riskhanteringsarbete 2019-2022 antas och ersätter nu gällande
program för Haninge kommuns säkerhets- och
riskhanteringsarbete.
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2. Policy Systematiskt brandskyddsarbete utgår och ersätts av
programmets säkerhetsområde Skydd mot olyckor.
3. Policy Informationssäkerhet ersätts av programmets
säkerhetsområde Informationssäkerhet.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin
och Sara Sixten - samtliga (M) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Alexandra Anstrell (M) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen i enlighet med gemensamt eget förslag från
Moderaterna och Vänsterpartiet (bilaga).
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen mot att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kansliavdelningen KSF
För kännedom: Samtliga nämnder, Tornberget, Haninge Bostäder
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Dnr KS-MEX 2020/10

§ 28

Exploateringsavtal Dalarö 3:4 och 3:5,
Bellevue

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2014, § 288 att
uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Dalarö
3:4 och Dalarö 3:5. Syftet med detaljplanens är att bevara
hotellbyggnaden inom Dalarö 3:4 för att möjliggöra bostäder i
befintlig byggnad samt genom kompletterande ny bebyggelse som
är väl anpassad efter den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång
till vattnet.
Parallellt med detaljplanearbetet har kommunstyrelseförvaltningen
förhandlat med fastighetsägaren om ett exploateringsavtal som
reglerar genomförandet av detaljplanen.
Förvaltningens synpunkter

Det är nödvändigt att exploateringsavtalet blir godkänt innan
detaljplanen antas.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att exploateringsavtalet,
undertecknat av fastighetsägaren, ska godkännas.
Underlag för beslut

Exploateringsavtal för Dalarö 3:4 och 3:5, Bellevue, inklusive
bilagor.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
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1. Exploateringsavtal för Dalarö 3:4 och 3:5, Bellevue, inklusive
bilagor. godkänns.
Samuel Skånberg (V) deltar inte i beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Samuel Skånberg (V) yrkar i första hand att ärendet bordläggs och
meddelar i andra hand att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Petri Salonen (C) yrkar att ärendet avgörs vid pågående
sammanträde.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska bordläggas mot att
ärendet ska avgöras vid pågående sammanträde och finner att
fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde.
Ordföranden konstaterar därefter att det endast finns ett förslag till
beslut - kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Exploateringsavtal för Dalarö 3:4 och 3:5, Bellevue, inklusive
bilagor. godkänns.
Samuel Skånberg, Pembegül Celepli, Åsa Bååth och William
Friström - samtliga (V) - deltar ej i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: MEX
För kännedom:
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Dnr KS 2019/583

§ 29

Detaljplan för Dalarö 3:4 och Dalarö 3:5,
Bellevue

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2014, § 288, att ge
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Dalarö
3:4 och Dalarö 3:5. Syftet med detaljplanens är att bevara
hotellbyggnaden inom Dalarö 3:4 för att möjliggöra bostäder i
befintlig byggnad, samt genom kompletterande ny bebyggelse som
är väl anpassad efter den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång
till vattnet.
Ett planförslag har godkänts i stadsbyggnadsnämnden 2019-11-20,
§ 187.
Förvaltningens synpunkter

Parallellt med detaljplanearbetet har kommunstyrelseförvaltningen
förhandlat med fastighetsägaren om ett Exploateringsavtal
avseende genomförandet av detaljplanen.
Under förutsättning att kommunfullmäktige även beslutar anta
Exploateringsavtalet, KS-MEX 2020/10, anser
kommunstyrelseförvaltningen att detaljplanen bör godkännas.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-11-20 § 187
- Plankarta med planbestämmelser, antagandehandling 2019-10-18
- Planbeskrivning, antagandehandling 2019-10-18
- Behovsbedömning, antagandehandling 2019-10-18
- Granskningsutlåtande 2019-10-18
- Samrådsredogörelse, 2018-05-09
- Dagvattenutredning, 2017-02-11
- Antikvarisk förundersökning, 2015-11-18
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- Antikvarisk konsekvensbeskrivning, 2017-03-14
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Detaljplan för Dalarö 3:5 och Dalarö 3:5, Bellevue, antas.
Samuel Skånberg (V) deltar inte i beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Samuel Skånberg (V) yrkar i första hand bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga) innebärande att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen och meddelar i andra hand att Vänsterpartiet inte
deltar i beslutet.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen mot att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras vid pågående sammanträde.
Därefter konstaterar ordföranden att det endast finns ett förslag till
beslut - kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Detaljplan för Dalarö 3:5 och Dalarö 3:5, Bellevue, antas.
Samuel Skånberg, Pembegül Celepli, Åsa Bååth och William
Friström - samtliga (V) - deltar ej i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom:
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Dnr KS 2019/295

§ 30

Svar på motion från Sara Sixten (M) och
Sedat Dogru (M) om reducerat eller indraget
studiebidrag till en följd av ogiltig skolfrånvaro
ska inte kompenseras av höjt
försörjningsstöd

Sammanfattning

Sara Sixten (M) och Sedat Dogru (M) har lämnat in en motion där
de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
- Vid beräkning av inkomst för bedömning av rätten till bistånd,
ska studiebidraget räknas utifrån berättigad nivå, inte faktiskt
utbetalning. Reducerat eller indraget studiebidrag till följd av
ogiltig frånvaro ska inte kompenseras av höjt försörjningsstöd.
- Att lämplig insats ska tillhandahållas för att berörd ungdom ska
kunna uppfylla närvarokravet i skolan.
Motionen har remitterats till socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Socialnämnden hänvisar i sitt yttrande
2019-09-17, § 113, till gällande lagstiftning om
försörjningsskyldighet och rättspraxis som gör gällande att
studiebidraget ska tas med i beräkningen så länge det rör sig om en
faktisk inkomst. Ett reducerat eller indraget studiebidrag är ingen
faktisk inkomst och orsaken till det minskade eller indragna
studiestödet har inte orsakats av den som ansöker om ekonomiskt
bistånd och ska därför inte påverka beräkningen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beskriver i sitt yttrande
2019-10-22, § 85, vad som gäller enligt skollag,
gymnasieförordning samt CSNs regler.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas
yttranden och föreslår mot bakgrund av dessa att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
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- Socialnämndens yttrande 2019-09-17, § 113 inklusive
tjänsteskrivelse
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2019-10-22,
§ 85
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) bifall till motionen.
Samuel Skånberg (V) yrkar att motionen avslås i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
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

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin
och Sara Sixten - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sara Sixten (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska bordläggas mot att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att
fullmäktige beslutar att ärendet ska bordläggas till nästa
sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

30 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: SN, GVN, motionärerna
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Dnr KS 2020/5

§ 31

Befrielse från uppdrag

Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Margareta Brunner (SD), ledamot i kommunfullmäktige samt
ersättare i grund- och förskolenämnden
Aylin Erdal (C), ersättare i kommunfullmäktige
Mary Vel (KD), ersättare i grund- och förskolenämnden
Elisabet Sandberg (C), ersättare i kommunstyrelsen
Elisabet Sandberg (C), ersättare i styrelsen för stiftelsen
Tyrestaskogen
Elisabet Sandberg (C), ersättare i styrelsen för SRV Återvinning
AB från och med 2020-04-30
Elisabet Sandberg (C), deltidsengagerad förtroendevald med
tjänstgöringsgrad 20 %
Förslag till beslut

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter Margareta Brunner (SD) och Aylin Erdal
(C).
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter Margareta Brunner (SD) och Aylin Erdal
(C).
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet: Länsstyrelsen i Stockholms län
Personalavdelningen (löneenheten och Linda El-Mehdi)
Fredrika Forslund, kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De entledigade
Berörda gruppledare
Berörda organ
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Dnr KS 2020/5

§ 32

Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda

Valberedningen föreslår:
__________
Ersättare i valnämnden till och med 2022-12-31
Bordläggning (MP)
__________
Ersättare i valberedningen efter Ahmet Ugan (-) till och med 202210-14
Bordläggning (MP)
__________
Ledamot i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden efter Maria
Gylling (L) till och med 2022-12-31
Bordläggning (L)
__________
Suppleant i styrelsen till Haninge Kommun Holding AB efter
Niclas Lindberg (S) till och med utgången av årsstämman 2023
Bordläggning (S)
__________
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Laiza Eriksson (nominerad
av Kristdemokraterna) till och med 2023-12-31
Lasse Franklin
__________
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Lars Berg (nominerad av
Socialdemokraterna) till och med 2023-12-31
Bordläggning
__________
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Ersättare i kultur- och demokratinämnden efter Sabine Schäfer (M)
till och med 2022-12-31
Bordläggning (M)
__________
Ersättare i idrotts- och fritidsnämnden efter Sofie Strömvall (KD)
till och med 2022-12-31
William Lundgren (KD)
__________
Ersättare i kultur- och demokratinämnden efter Sven Granberg
(SD) till och med 2022-12-31
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
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Dnr KS 2020/5

§ 33

Val till vissa uppdrag

Valberedningen föreslår:
__________
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Sabine Schäfer (nominerad
av Moderaterna) till och med 2023-12-31
Bordläggning
__________
Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Margareta Brunner
(SD) till och med 2022-12-31
Per Ekström (SD)
__________
Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Mary Vel (KD) till
och med 2022-12-31
Bordläggning
__________
Ersättare i kommunstyrelsen efter Elisabet Sandberg (C) till och
med 2022-12-31
Marina Seinegård (C)
__________
Ersättare i styrelsen för stiftelsen Tyrestaskogen efter Elisabet
Sandberg (C) till och med 2022-12-31
Mikael Trolin (C)
__________
Ersättare i styrelsen för SRV Återvinning AB efter Elisabet
Sandberg (C) från och med 2020-04-30 till och med utgången av
årsstämman 2023
Ahmet Ugan (C)
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__________
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)
Fredrika Forslund, kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom: De valda
Berörda organ

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

37 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-09

§ 34

Framställan av interpellationer och frågor

KS 2020/152
Interpellation från Marietta de Pourbaix-Lundin (M) om kostnader
för delningen av kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut

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

1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande.
__________
KS 2020/154
Interpellation från Pernilla Kjellin (M) om Haninges höga
arbetslöshet
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 näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande.
__________
Expedieras: Akter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

38 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-09

§ 35

Anmälan av motioner

KS 2020/150
Motion från Linus Björkman (M) och Pembegül Celepli (V) om att
förbättra gatubelysningen i Haninge
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2020/151
Motion från Sedat Dogru (M) och Alexandra Anstrell (M) om
kartläggning av hedersrelaterat våld
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Anmälan av motionen utgår då en av motionärerna inte är
närvarande.
__________
KS 2020/153
Motion från Alexandra Anstrell (M) om aktivt skolval i Haninge
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2020/159

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

39 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Motion från Samuel Skånberg (V) om att ta fram en
kollektivtrafikplan
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2020/160
Motion från Samuel Skånberg (V) om att ta fram en gångplan
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2020/161
Motion från Samuel Skånberg (V) och Åsa Bååth (V) om sänk
politikerlönerna
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2020/162
Motion från Dennis Askling (SD) om att påbörja arbetet med en
kulturkanon för Haninge kommun
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

40 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Kommunfullmäktiges beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

41 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-09

§ 36

Anmälan av medborgarförslag

KS 2020/73
Medborgarförslag: Gästbrygga Vadviken Dalarö kanal
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas från idrotts- och
fritidsnämnden till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget omfördelas från idrotts- och
fritidsnämnden till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
__________
KS 2020/124
Medborgarförslag: Inför en allmänhetens frågestund i
socialnämnden, såsom man hade tidigare i äldrenämnden
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut.
__________
KS 2020/125
Medborgarförslag: Att Sörgården får fortsätta vara en öppen
träfflokal för kommunens medborgare med långvarig psykisk
ohälsa
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut.
__________
KS 2020/130

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

42 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Medborgarförslag: Hundrastgård i Mårtensberg
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
Expedieras: Akter
För kännedom: Förslagsställarna
Berörda nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

43 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Dnr KS 2020/98

§ 37

Svar på interpellation från Sara Sixten (M)
om statistik från brottsförebyggande rådet

Kommunalrådet med ansvar för trygghets- och barnrättsfrågor, Jens
Davidson (KD), lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

44 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Dnr KS 2020/99

§ 38

Svar på interpellation från Sedat Dogru (M)
om kartläggning av hedersrelaterat våld

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

45 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Dnr KS 2020/100

§ 39

Svar på interpellation från Sven Gustafsson
(M) angående kommunens budget

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

46 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Dnr KS 2020/101

§ 40

Svar på interpellation från Samuel Skånberg
(V) om belysningen i Brandbergen

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri Salonen (C) lämnar
svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

47 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Dnr KS 2020/102

§ 41

Svar på interpellation från Samuel Skånberg
(V) om planerna för bristyrkesutbildning och
SFI

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Maria
Fägersten (S) lämnar svar.
Förslag till beslut

1. Interpellationen anses besvarad.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokoll

48 (48)

Sammanträdesdatum

2020-03-09

§ 42

Meddelanden

Om inget annat anges finns meddelandena hos
kommunfullmäktiges sekreterare.
Återtagande av medborgarförslag från 2019-11-28; KS 2019/574,
Medborgarförslag: Införskaffa boken Huskurage till kommunhuset
och biblioteken
Protokollsutdrag äldrenämnden 2019-12-18, § 181
Medborgarförslag: Gratis fika på träffpunkter för alla medlemmar i
grannstöd
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 4
Medborgarförslag: Att Haninge ska skapa en medborgarträdgård
Protokollsutdrag idrotts- och fritidsnämnden 2020-02-12, § 4
Medborgarförslag: En upprustning av
fotbollsplanen/skridskoplanen i Lillgården
__________
Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att vid
fullmäktiges sammanträde 2020-04-14 utgår ledamöternas
frågestund.
__________
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akter

Justerare

Utdragsbestyrkande

