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94 Tillkännagivande
Tillkännagivandet är anslaget på kommunens anslagstavla 202005-28 och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt
kommunfullmäktiges beslut.
Förslag till beslut

1. Sammanträdet är tillkännagett i laga ordning.
__________
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95 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 2020-06-17.
__________
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Dnr KS 2019/215

96 Revidering av arkivreglemente
Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nytt
arkivreglemente. Det tidigare arkivreglementet, antaget av
kommunfullmäktige 2014-09-08 § 138, har uppdaterats för att
anpassas efter nya riktlinjer inom arkiv- och informationshantering
och fått ett nytt utseende.
Förslaget till nytt arkivreglemente remitterades 2019-11-14 till
kommunens nämnder och bolag för synpunkter.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av de yttranden som
inkommit. Remissinstanserna är överlag positiva till det föreslagna
arkivreglementet. Synpunkter och förslag har inkommit från
socialnämnden, äldrenämnden, stadsbyggnadsnämnden, idrottsoch fritidsnämnden, kultur- och demokratinämnden samt
Södertörns upphandlingsnämnd.
Kommunstyrelseförvaltningen har beaktat inkomna synpunkter och
utifrån dessa ändrat och lagt till delar i arkivreglementet,
exempelvis har en förtydligande ordlista med arkivrelaterade
begrepp lagts till i arkivreglementet. En mer utförlig beskrivning
över ändringar och tillägg finns i bilagd remissredogörelse. Förslag
till arkivreglemente föreslås antas.
Underlag för beslut

- Förslag till nytt arkivreglemente för Haninge kommun
- Remissredogörelse, daterad 2020-04-21
- Grund- och förskolenämndens beslut 2020-02-05, § 11
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2020-02-04,
§9
- Idrotts- och fritidsnämndens beslut 2020-02-12, § 12
- Kultur- och demokratinämndens beslut 2020-02-11, § 12
- Socialnämndens beslut 2020-02-11, § 12
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- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-12, § 13
- Äldrenämndens beslut 2020-02-13, § 11
- Södertörns upphandlingsnämnds beslut 2020-03-25, § 7
- Södertörns överförmyndarnämnds beslut 2020-04-01, § 46
- Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2020-04-07,
§11
- Nu gällande arkivreglemente
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Meeri Wasberg
(S) att arkivreglementet för Haninge kommun gäller från och med
2020-07-01.
Ordföranden konstaterar att det därmed endast finns ett förslag till
beslut, kommunalrådsberedningens förslag inklusive Moderaternas
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Arkivreglemente för Haninge kommun fastställs att gälla fr o
m 2020-07-01. Nuvarande arkivreglemente upphör att gälla
från och med samma datum.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: samtliga nämnder, Haninge bostäder och
Tornberget
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Dnr KS 2020/204

97 Plan- och bygglovstaxa 2020, taxa för
stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom
plan- och bygglagens område samt mät- och
kartteknisk verksamhet m m
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har 2020-04-01, § 22, hemställt om
revidering av plan- och bygglovstaxan. Vid en jämförelse med
närliggande kommuner visar det sig att avgiftsnivåerna för
flerbostadshus, småhus och tillbyggnader är väsentligt lägre i
Haninge kommun. Stadsbyggnadsnämnden föreslår därför att vissa
avgiftstyper höjs något mer än den generella indexuppräkningen.
I övrigt föreslår stadsbyggnadsnämnden vissa övriga justeringar
och redaktionella ändringar, bland annat görs en ändring i
förberedande syfte om arean på komplementbostadshus (en av
varianterna för de s.k. attefallshusen) kommer att öka.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen delar stadsbyggnadsnämndens
bedömning och föreslår att taxan revideras.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-04-01, § 22
- Förslag till taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom
plan- och bygglagens område samt mät- och kartverksamhet m.m.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag (bilaga)
innebärande att ärendet återremitteras.
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Samuel Skånberg (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet.
Lage Öhlund (-) meddelar att han inte deltar i beslutet.
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Sven Gustafsson (M) yrkar i andra hand att
kommunalrådsberedningens förslag avslås.
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 konstaterar därefter att det endast finns ett 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. Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och
bygglagens område samt mät- och kartverksamhet m.m. antas.
Samuel Skånberg (V) och Lage Öhlund (-) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Sven Gustafsson och Michael Fridebäck - båda (M) reserverar sig
mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 2020/241

98 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel revideras. Förslaget innebär
små förändringar av huvudsakligen redaktionell karaktär.
I sak föreslås förtydliganden om torgståndens utformning samt att
tiderna för försäljning på helger förlängs från kl. 17 till kl. 19.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända och föreslår
därför att den föreslagna revideringen av ordningsföreskrifterna
fastställs att gälla från och med 2020-07-01.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-20 § 60
- Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för
torghandel i Haninge kommun fastställs att gälla fr o m 202007-01. Därmed upphör nu gällande föreskrifter för torghandel
att gälla.
2. Kommunens beslut att fastställa de reviderade lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel i Haninge kommun
anmäls till länsstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden, kansliet (för
tillkännagivande på kommunens anslagstavla)
För kännedom: Länsstyrelsen i Stockholms län
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Dnr KS-MEX 2020/111

99 Exploateringsavtal för fastigheten Stav 1:38 m fl
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslöt 2016 ge stadsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att arbeta fram en detaljplan för Stav 1: 38 m.fl.
(dåvarande fastighetsbeteckning Tungelsta 2:123 med flera), i syfte
att möjliggöra bostäder, handel och en idrottshall.
Ett detaljplaneförslag finns nu färdigt för antagande. Parallellt med
färdigställande av detaljplan har ett exploaterings- och
marköverlåtelseavtal förhandlats fram.
Förvaltningens synpunkter

Avtalet reglerar marköverlåtelser mellan bolaget och kommunen
samt kostnadsansvar för de allmänna anläggningar som ska byggas.
Ersättningen till kommunen för överskjutande markareal som avser
kvartersmark bedöms skälig.
Underlag för beslut

- Exploaterings- och marköverlåtelseavtal för fastigheten Stav 1:38
m.fl. undertecknat av Turbinen Fastighets och Förvaltnings AB
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Moderaterna, 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. Exploateringsavtal för Stav 1:38 m.fl. undertecknat av Turbinen
Fastighets och Förvaltnings AB godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Mex

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

12 (32)

Sammanträdesdatum

2020-06-08

För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

13 (32)

Sammanträdesdatum

2020-06-08

Dnr KS 2019/466

100 Detaljplan för antagande del av Stav 1:38 med
flera, Tungelsta södra
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-12, § 345 att ge
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för del av
Stav 1: 38 m.fl. (dåvarande fastighetsbeteckning Tungelsta 2:123
med flera).
Ett detaljplaneförslag som möjliggör bostäder, handel och en
idrottshall finns nu färdigt för godkännande av
stadsbyggnadsnämnden 2020-05-20.
Förvaltningens synpunkter

Under förutsättning att detaljplaneförslaget godkänns av
stadsbyggnadsnämnden och att kommunfullmäktige godkänner
förslag till marköverlåtelse- och exploateringsavtal för Stav 1:38
m.fl. anser kommunstyrelseförvaltningen att detaljplan för del av
Stav 1:38 ska antas.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-20, § 55
- Detaljplanekarta
- Planbeskrivning
- Granskningsutlåtande 1
- Granskningsutlåtande 2
- Behovsbedömning del 1
- Behovsbedömning del 2
- Kvalitetsprogram
- Samrådsredogörelse
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Detaljplan för del av Stav 1:38 antas.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:
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Dnr KS 2017/536

101 Detaljplan för Jordbro centrum etapp 1,
Kalvsvik 1:4, 1:16. m.fl., för antagande
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-27, § 310 att ge
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för
Kalvsvik 1:4, 16:1 med flera. Detaljplanen syftar till att bidra till att
utveckla centrala Jordbro till en hållbar, levande och variationsrik
stadsmiljö genom att möjliggöra kompletterande
bostadsbebyggelse, lokaler för verksamheter, förskolor och skola.
Ett planförslag har godkänts i stadsbyggnadsnämnden 2020-04-01.
Förvaltningens synpunkter

Kommunen äger nästan all mark inom området och parallellt med
detaljplanearbetet har kommunstyrelseförvaltningen förhandlat
med Samhällsbyggnadsbolaget om ett avtal (Marköverlåtelseavtal)
avseende genomförandet av detaljplanen. Förvaltningen och
Samhällsbyggnadsbolaget har valt att avvakta tecknandet av detta
avtal tills efter sommaren pga. rådande världsläge.
Samhällsbyggnadsbolaget har en markanvisning för området som
gäller till årsskiftet 2020/2021. Förvaltningen återkommer med
ärende gällande detta under hösten. Kommunen kommer, innan
detaljplanen antas, träffa ett avtal med Samhällsbyggnadsbolaget,
där de avstår den del av sin fastighet som ska utgöra allmän
platsmark
Kommunstyrelseförvaltningen anser att detaljplanen bör
godkännas.
Underlag för beslut

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-04-01, § 29
Plankarta med planbestämmelser, antagandehandling 2020-03-18
Planbeskrivning, antagandehandling 2020-02-28
Granskningsutlåtande, 2020-02-28

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

16 (32)

Sammanträdesdatum

2020-06-08

Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Vänsterpartiet. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Detaljplan för Jordbro centrum etapp 1, Kalvsvik 1:4, 1:16.
m.fl., antas.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom: MEX

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

17 (32)

Sammanträdesdatum

2020-06-08

Dnr KS-MEX 2016/130

102 Förlängning av befintligt avtal avseende del av
fastigheten Söderbymalm 3:466 m fl, Örnens
väg
Sammanfattning

Efter genomförd markanvisningstävling 2016 tecknade kommunen
marköverlåtelseavtal för tre delar av fastigheterna Söderbymalm
3:466 m.fl. med tre bolag som ägs av Järngrinden AB och
Mjöbäcks Entreprenad AB. Bolagen har trots stora ansträngningar
inte lyckats sälja tillräckligt med bostadsrätter för att kunna påbörja
projektet. Bolagen har under 2019 kommit fram till att det finns
förutsättningar att genomföra projektet som ett hyresrättsprojekt
och vill därför överlåta projektbolagen till ett bostadsbolag som är
van vid att driva sådana projekt. Då tiden för byggnadsskyldigheten
gått ut förlängde kommunen i slutet av 2019 tiden till 2020-12-31.
Förhandlingar om överlåtelse av projektbolagen har dragit ut på
tiden, men bolagen har nu för avsikt att sälja projektbolagen till
Magnolia Holding 4 AB som behöver ha ett år på sig att uppfylla
byggnadsskyldigheten. Då flera villkor i det ursprungliga
marköverlåtelseavtalet från 2016 redan uppfyllts har
kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med bolagen kommit
fram till att ersätta det gällande marköverlåtelseavtalet med ett nytt
och då även ändra tiden för byggnadsskyldigheten fram till 202106-30.
Förvaltningens synpunkter

Villkoren om köpeskilling och att det som byggs i huvudsak
stämmer överens med tävlingsförslaget gäller oförändrat varför
kommunstyrelseförvaltningen anser att det nya
marköverlåtelseavtalet bör godkännas.
Underlag för beslut

- Marköverlåtelseavtal undertecknat av bolagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
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1. Ett av bolagen undertecknat marköverlåtelseavtal avseende
Söderbymalm 3:541, 3:542 och 3:543 som ersätter tidigare
tecknat marköverlåtelseavtal godkännes.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Mex
För kännedom:
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Dnr KS 2020/261

103 Program för social hållbarhet
Sammanfattning

Det finns ett behov av att samla kommunens vilja, ambition och
prioriteringar när det gäller att arbeta med främjande och
förebyggande insatser utifrån ett långsiktigt socialt
hållbarhetsperspektiv. Det finns i kommunen ett flertal olika
beslutade styrdokument som har det gemensamma att verka för en
god hälsa och ett gott liv i befolkningen bland annat Kulturpolitiskt
program för Haninge kommun 2015-2025 beslutad i KF 2014-0908, Näringslivsstrategi beslutad i KS 2017-05-29, Policy för
medborgar- och brukardialog beslutad 2018-05-07 och Äldreplan
2019-2026 beslutad i KF 2018-05-07. Det finns fler styrdokument
som är i framtagande till exempel Minoritetspolitiskt program, en
Arbetsmarknadsstrategi och Strategi för att stärka barns rättigheter i
Haninge liksom styrdokument som är under revidering tex
Idrottspolitiskt program. Samtliga av dessa verksamhetsområden
skulle ha en nytta i att lyftas in i en gemensam och övergripande
hemvist och ram genom ett kommunövergripande program. Ett
vägledande kommunövergripande styrdokument med långsiktig
tidshorisont och samlade fokusområden där kommunens
prioriteringar utifrån en social dimension av hållbar utveckling
tydliggörs och kopplas till kommunens mål och budget styrning.
Det finns även andra styrdokument som är av stor betydelse i det
sociala hållbarhetsarbetet t ex. översiktsplanen, handlingsplan för
trygghetsskapande och förebyggande arbete och kostpolicy för
Haninge kommun.
Med utgångspunkt i aktuella styrdokument föreslås nu att ett
program för social hållbarhet för Haninge kommun tas fram.
Förvaltningens synpunkter

I ett separat ärende föreslås kommunfullmäktige inrätta en
beredning för social hållbarhet. Förslaget innebär att beredningen
skall ta fram ett vägledande, samlande och övergripande program
för de styrdokument som är av betydelse för den sociala
hållbarheten. Beredningen för social hållbarhet kommer därmed att
leda arbetet utifrån de direktiv som föreslås i föreliggande ärende.
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För framtagande av ett program för social hållbarhet föreslås en
budget om 500 000 kr. Kostnader för interna resurser, i huvudsak
arbetstid, är inte inkluderade utan förutsätts täckas av respektive
nämnd och bolag i och med att samtliga kommunala nämnder och
bolag förutsätts delta i arbetet.
Underlag för beslut

- Kommunstyrelsens beslut 2018-05-28, § 108
- Politisk plattform 2019-2022
- Social översiktsplan 2020 Haninge kommun, slutrapport maj
2020, Ramboll
- Tjänsteutlåtande 2020-05-19 Direktiv för framtagande av
program för social hållbarhet
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Beredningen för social hållbarhet ges i uppdrag att ta fram ett
program för social hållbarhet för Haninge kommun i enlighet
med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse.
2. De i skrivelsen redovisade kostnaderna 500 000 kr finansieras
ur kommunfullmäktiges reserv.
Sven Gustafsson och Michael Fridebäck - båda (M) samt Christian
Lindefjärd (SD) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
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För kännedom: Samtliga nämnder och bolag, Berit Pettersson,
Jessica Tanzilli, Petra Hallberg
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Dnr KS 2020/259

104 Inrättande av en beredning för social hållbarhet
Sammanfattning

Hållbarhetsberedningen som avslutade sitt arbete 2018 hade i
uppdrag att göra en genomlysning av kommunens arbete med
folkhälsa. Efter avrapporteringen av genomlysningen av
folkhälsoarbetet gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag
2018-05-28 att ta fram ett förslag om ett utvecklat hållbarhetsarbete
med fokus folkhälsa. I den politiska plattformen 2019-2022 är ett
av uppdragen att ta fram en social översiktsplan. För att fullfölja
dessa uppdrag föreslås nu att en beredning för social hållbarhet
inrättas. Beredningen ska ha följande uppgifter:
1. Ta fram ett samlande och övergripande program för de
styrdokument som är av betydelse för kommunens mål för social
hållbarhet.
2. Aktualitetspröva bostadsriktlinjerna inför antagandet i
kommunfullmäktige, vid behov föreslå justeringar av riktlinjerna
samt överföra dem till ett separat dokument.
3. I övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige tilldelar
beredningen.
Förvaltningens synpunkter

I en separat ärende redovisas ett förslag till direktiv för ett nytt
program för social hållbarhet inklusive finansiering av det arbetet.
Förutsatt att direktivet godkänns så utgör det uppdragsbeskrivning
för beredningen för social hållbarhet i denna del.
För själva beredningens arbete bör avsättas ca 100 tkr årligen. Det
ligger i linje med erfarenheterna från hållbarhetsberedningen. Den
totala summan är dock beroende av hur många ledamöter som ska
arvoderas. Medlen föreslås tas från kommunfullmäktiges reserv.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Inrättande av en beredning för social hållbarhet,
2020-05-19
- Beslut kommunstyrelsen 2018-05-28 § 108
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- https://www.haninge.se/globalassets/forvaltningsspecifikt-globaltinnehall/kommunstyrelseforvaltningen/bilaga-3---politiskplattform-2019-2022.pdf
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. En beredning för social hållbarhet med åtta ledamöter inrättas
för tiden fr o m 2020-06-01 t o m 2022-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande
samt en vice ordförande.
3. Beredningen för social hållbarhet skall ha de uppgifter som
framgår av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse enligt ovan
4. Kommunfullmäktige skall i god tid före 2022-12-31 pröva
frågan om huruvida hållbarhetsberedningen skall finnas kvar
och vilka uppgifter den i så fall skall ha för tiden efter 2022-1231.
5. För beredningens arbete avsätts 100 tkr som tas från
kommunfullmäktiges reserv.
Sven Gustafsson och Michael Fridebäck - båda (M) samt Christian
Lindefjärd (SD) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: Samtliga nämnder och bolag, Berit Pettersson,
Jessica Tanzilli, Petra Hallberg
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Dnr KS 2020/5

105 Befrielse från uppdrag
Inga avsägelser har inkommit till kansliet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
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

106 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
Valberedningen föreslår:
Ersättare i valnämnden till och med 2022-12-31
____________________ (MP)
Ersättare i valberedningen efter Ahmet Ugan (-) till och med 202210-14
____________________ (MP)
Ledamot i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden efter Maria
Gylling (L) till och med 2022-12-31
____________________ (L)
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Lars Berg (nominerad av
Socialdemokraterna) till och med 2023-12-31
Maisam Abbasi
Ersättare i kultur- och demokratinämnden efter Sven Granberg
(SD) till och med 2022-12-31
Bordläggning (SD)
Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Mary Vel (KD) till
och med 2022-12-31
Ylva Gillberg Svensson (KD)
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Per-Erik Åkerman
(nominerad av Liberalerna) till och med 2023-12-31
____________________
Nämndeman i Södertörns tingsrätt (nominerad av
Sverigedemokraterna) till och med 2020-12-31
Bordläggning
Nämndeman i Södertörns tingsrätt efter Mikael El Masri
(nominerad av Socialdemokraterna) till och med 2023-12-31
Ola Aspgren
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Förslag till 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

107 Val till vissa uppdrag
Ledamot i grund- och förskolenämnden efter Margareta Ekström
(V) till och med 2020-12-31
Margareta Ekström (V)
Deltidsengagerad förtroendevald med tjänstgöringsgrad 10 % efter
Pembegül Celepli (V) till och med 2020-12-31
Pembegül Celepli (V)
Deltidsengagerad förtroendevald med tjänstgöringsgrad 10 % efter
Cynthia Gomez (V) till och med 2020-12-31
Cynthia Gomez (V)
Förslag till 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
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Dnr KS 2020/5

108 Val av beredning för social hållbarhet
Valberedningen föreslår:
Jens Davidson (KD), ordförande t o m 2022-12-31
____________________ (M), vice ordförande t o m 2022-12-31
____________________ (S), ledamot t o m 2022-12-31
____________________ (SD), ledamot t o m 2022-12-31
Ellen Skånberg (V), ledamot t o m 2022-12-31
Josefina Sjöblom (L), ledamot t o m 2022-12-31
Mikael Trolin (C), ledamot t o m 2022-12-31
____________________ (MP), ledamot t o m 2022-12-31
Förslag till 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
Fullmäktigepartiernas gruppledare
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109 Framställan av interpellationer och frågor
KS 2020/190
Interpellation från Yvonne Forsberg (SD) om händelse på
Kulturhantverkets skola i Jordbro
Förslag till beslut

1.

Föreliggande interpellation framställs och besvaras
vid nästa sammanträde av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ordförande Maria Fägersten (S).

__________
KS 2020/277
Interpellation från Samuel Skånberg (V) om parkeringstillstånd för
äldreomsorgens bilburna personal
Förslag till beslut

1.

Föreliggande interpellation framställs och besvaras
vid nästa sammanträde av äldrenämndens ordförande Martin
Strömvall (KD).

__________
KS 2020/281
Interpellation från Alexandra Anstrell (M) om Haninges hästnäring
Förslag till beslut

1.

Föreliggande interpellation framställs och besvaras
vid nästa sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Meeri
Wasberg (S).

__________
Expedieras: Akter

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning

30 (32)

Sammanträdesdatum

2020-06-08

110 Anmälan av motioner
KS 2020/265
Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att etablera en
kriminalvårdsanstalt i Haninge kommun
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2020/275
Motion från Samuel Skånberg (V) om kommunalt bolag för att
hantera placeringar
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2020/280
Motion från Alexandra Anstrell (M) om minnessten för veteraner i
Haninge
Förslag till beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
Expedieras: Akter
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111 Anmälan av medborgarförslag
KS 2020/245
Medborgarförslag: Cykelställ utanför förskolan Alen i Norra
Söderby
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beslut.
__________
KS 2020/262
Medborgarförslag: Förbind Haninge rid- och körväg med ridvägen
i Albydals industriområde
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
__________
KS 2020/269
Medborgarförslag: Nolltaxan för föreningar tillfälligt återinförs
under Covid-19
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till idrotts- och fritidsnämnden
för beslut.
__________
KS 2020/271
Medborgarförslag: Hundrastgård i Söderby
Förslag till beslut

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

112 Meddelanden
Om inget annat anges finns meddelandena hos
kommunfullmäktiges sekreterare.
Protokollsutdrag äldrenämnden 2020-04-02, Ej verkställda beslut
enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 mars 2020
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-05-19, § 59 Ej verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2020
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akter

