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(FP), § 103-106 
Kjell Bjerrehorn (FP), tjänstgörande ersättare för Pia Lublin (FP), § 103-136 
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 ANSLAG/BEVIS  
   
 Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll tillkännages genom 

anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan. 
 

   
Beslutande organ Kommunfullmäktige  
   
Sammanträdesdatum 2015-05-11  
   
Datum då anslaget 
sätts upp 

2015-05-13 avseende § 123-125 (omedelbar justering) 
2015-05-21 avseende § 103-122, 126-136 

 

   
Datum då anslaget 
tas ned 

2015-06-04 avseende § 123-125 (omedelbar justering) 
2015-06-12 avseende § 103-122, 126-136 

 

   
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelsens kansli  

Underskrift 

    

 Rebecca Band, sekreterare    
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§ 103 Kungörelse 
 

Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2015-04-29 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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§ 104 Justering 

Förslag till beslut 

1.    Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh (MP) 
och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Martina Mossberg (M) 
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera 
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2015-05-20. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh (MP) 
och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Martina Mossberg (M) 
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera 
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2015-05-20. 

__________ 
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§ 105 Ledamöternas frågestund 
 

- Sara Sixten (M) frågar grund- och förskolenämndens ordförande 
Maria Fägersten (S) om förskolan Fasanen. 

- Tobias Hammarberg (FP) frågar grund- och förskolenämndens 
ordförande Maria Fägersten (S) om skolbudget. 

- Michael Fridebäck (M) frågar kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Mehmet Coksürer (MP) om idrottshallar i Vendelsö. 

- Alexandra Anstrell (M) frågar grund- och förskolenämndens 
ordförande Maria Fägersten (S) om utdelning av pris till bland andra 
årets pedagog. 

- Martina Mossberg (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Meeri 
Wasberg (S) om Lakeside. 

- Sven Gustafsson (M) frågar stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Göran Svensson (S) om borgensåtagande för VA-samfällighet. 

__________ 
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Dnr KS 2015/143 

§ 106 Överföring av driftsmedel till 2015, 
minoritetsåterremitterat ärende 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Ärendet minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 2015-04-
13 med följande motivering:  
-Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag 
till överföring av driftsmedel med beaktande av uppkomna 
överskott/underskott i stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden och 
äldrenämnden samt den pågående utredningen om överföring av 
hemtjänst under 65 år. 
-Kommunstyrelsen ges i uppdrag att klargöra vad som avses med 
överföring och fondering av medel till miljönämnden. 

Kommunalrådsberedningen 

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen med uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till 
överföring med beaktande av uppkomna över/underskott i 
stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden samt den 
pågående utredningen om överföring av hemtjänst under 65 år. 
Vidare skulle det klargöras vad som avses med överföringen och 
fonderingen av medel till miljönämnden. Enligt fastställda regler för 
kommunens ekonomistyrning ska nämndernas nettoresultat (över- 
eller underskott i förhållande till budget) normalt i sin helhet 
överföras till nästkommande år. Fullmäktige har dock alltid möjlighet 
att pröva om en resultatöverföring är rimlig relaterat till hur 
nämndens överskott eller underskott har uppstått. Överföring av 
överskott förutsätter att motsvarande ekonomiska utrymme kan 
disponeras i nästkommande års budget. Med dessa principer som 
grund har samarbetskoalitionen konstaterat att det ekonomiska 
utrymmet för 2015 inte tillåter att nämnder får ta med sig hela 
överskottet till 2015, utan en del kommer att överföras till 2016. 
Miljönämnden redovisade ett överskott med 1 262 tkr för 
verksamhetsåret 2014. Kommunfullmäktige har beslutat avskaffa 
nämnden men nämndens uppgifter kommer fortsättningsvis att 
hantera av kommunstyrelsen. Överskottet består av projekt som satts 
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igång under 2014 men inte hunnit avslutas under året varför de 
fortsätter även 2015. I kommunstyrelsen ram för 2015 finns medel 
för nya projekt som kommunstyrelsen beslutar om. 
Kommunstyrelsen får anpassa projekten 2015 så att dessa finansieras 
inom ramen för 2015 inkl. den föreslagna överföringen från 2014. 
Stadsbyggnadsnämnden redovisar detaljerat hur de tänker använda 
överskottet från 2014. Av de behov som nämnden redogjort för anser 
den politiska ledningen att beläggningsunderhåll är viktigt och skall 
prioriteras. 

Socialnämndens överskott skall i första hand gå till att hantera 
befarade volymökningar inom LSS-insatser. Socialförvaltningen har 
under året anlitat oberoende jurist för att säkerställa att nivån på 
biståndsbesluten ligger i nivå med lagstiftning, förarbeten och 
rättspraxis. Detta har skett både genom utbildning av handläggarna 
men också genom genomgång av enskilda ärenden. Den politiska 
ledningen vill understryka att överföringen från 2014 till 2015, för att 
hantera dessa befarade volymökningar, inte är en ramjustering framåt. 
Ramen för 2016 för socialförvaltningen sätts i samband med mål och 
budget 2016. 

Förvaltningens synpunkter 

Utredningen för att förklara orsaken till varför kostnaderna ökar inom 
hemtjänst till personer med funktionshinder under 65 år, pågår 
fortfarande och kan tyvärr därför inte hanteras i detta ärende. 

Samarbetskoalitionens samlade bedömning är att tidigare föreslagen 
överföring av driftmedel kvarstår. 

Underlag för beslut 

-Tjänsteutlåtande 2015-03-09 - Överföring av driftsmedel från 2014 
till 2015 

-Grund-och förskolenämndens protokoll 2015-02-04 § 11 

-Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2015-02-02 § 
10 

- Kultur-och fritidsnämndens protokoll 2015-02-25 § 15 

- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-02-11 § 13 

- Socialnämndens protokoll 2015-02-24 § 31 
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- Äldrenämndens protokoll 2015-02-26 § 22 

- Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-13 § 68 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och Sven 
Gustafsson - samtliga (M), Marie Litholm (KD) och Tobias 
Hammarberg (FP) deltar ej i beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ett sammanlagt nettoöverskott om 19 188 tkr av nämndernas 
resultat överförs till 2015 års budget fördelat enligt följande: 
revisionen 519 tkr, kommunstyrelsen 3 229 tkr (varav 862 tkr 
hänför sig till den tidigare miljönämnden), stadsbyggnadsnämnden 
11 709 tkr, kultur- och fritidsnämnden 1 710 tkr, socialnämnden 8 
076 tkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 6 028 tkr, 
grund- och förskolenämnden -5 810 tkr samt äldrenämnden – 6 
273 tkr. Resultatöverföringen på 19 188 tkr innebär att 
kommunens budgeterade resultat minskar från 78 721 tkr till 59 
533 tkr. 

2. Ett sammanlagt nettoöverskott om 8 000 tkr av nämndernas 
resultat fonderas i resultatfond till budget 2016 fördelat enligt 
följande: revisionen 200 tkr, kommunstyrelsen 1 500 tkr (varav 
400 tkr hänför sig till den tidigare miljönämnden), 
stadsbyggnadsnämnden 5 100 tkr, kultur- och fritidsnämnden 800 
tkr, socialnämnden 2 100 tkr, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2 600 tkr samt äldrenämnden – 4 300 
tkr. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson 
(M), Tobias Hammarberg (FP), Marie Litholm (KD) och Kennerth 
Valtersson (SD) bifall till ett gemensamt eget förslag från 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna (bilaga). 

Nafi Cilgin (V) yrkar med instämmande av Mattias Bernhardsson (RS) 
bifall till ett eget förslag från Vänsterpartiet (bilaga). 
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Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till punkt 3 i förslaget från 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. Votering begärs. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag med 
tilläggsyrkandet från Meeri Wasberg (S) utgör huvudförslag. Därefter 
ställer ordföranden det förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna mot förslaget från Vänsterpartiet och finner att 
det förstnämnda förslaget utgör motförslag till huvudförslaget. 

Votering genomförs för att avgöra om kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med huvudförslaget eller i enlighet med förslaget från 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Följande 
voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den som bifaller 
huvudförslaget röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har 
fullmäktige beslutat i enlighet med motförslaget från Moderaterna, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna.” Omröstning sker med 
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 25 ja-röster 
mot 31 nej-röster. 5 ledamöter avstår från att rösta. 
(Omröstningsresultat, se bilaga.) 

Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Ett sammanlagt nettoöverskott om 10 888 tkr av nämndernas 
resultat överförs till 2015 års budget fördelat enligt följande: 
revisionen 519 tkr, kommunstyrelsen 3 229 tkr (varav 862 tkr 
hänför sig till den tidigare miljönämnden), stadsbyggnadsnämnden 
11 709 tkr, kultur- och fritidsnämnden 1 710 tkr, socialnämnden 8 
076 tkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 6 028 tkr, 
grund- och förskolenämnden -5 810 tkr samt äldrenämnden -14 
573 tkr. Resultatöverföringen på 10 888 tkr innebär att 
kommunens budgeterade resultat minskar från 78 721 tkr till 67 
833 tkr. 
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2.    Ett sammanlagt nettoöverskott om 8 000 tkr av nämndernas 
resultat fonderas i resultatfond till budget 2016 fördelat enligt 
följande: revisionen 200 tkr, kommunstyrelsen 1 500 tkr (varav 
400 tkr hänför sig till den tidigare miljönämnden), 
stadsbyggnadsnämnden 5 100 tkr, kultur- och fritidsnämnden 800 
tkr, socialnämnden 2 100 tkr, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2 600 tkr samt äldrenämnden -4 300 
tkr. 

3. Kommunstyrelsen anlitar en extern konsult med uppdrag att göra 
en genomlysning av äldreförvaltningens verksamheter och granska 
verksamheternas effektivitet ur perspektivet kundnytta i 
förhållande till insatta resurser samt att föreslå åtgärder i syfte att 
uppnå en bättre överensstämmelse mellan uppdraget och 
tilldelade resurser samt att göra en effektivitets- och 
kvalitetskontroll av köpta tjänster. 

Reservationer 

Kenneth Forsberg, Meeri Wasberg, Sepideh Erfani, Göran Svensson, 
Åsa Westlund, Anders Nordlund, Maria Fägersten, Mikko Svensson, 
Annett Haaf, Jaan Ungerson, Yosefin Janabi, Joakim Spångberg, 
Barbro Nordgren, Tomas Jensen, Esa Kalasniemi, Christer 
Erlandsson, Kerstin Hedin, Sait Drammeh, Linda Wilén och Jorge 
Gálvez - samtliga (S) - Mehmet Coksürer, Johan Svensk och Sahir 
Drammeh - samtliga (MP) - samt Petri Salonen och Ulla-Britt Öhman 
- båda (C) - reserverar sig mot beslutet avseende punkt 1. Mattias 
Bernhardsson och Ruben Derkert-Rosenberg - båda (RS) - reserverar 
sig mot beslutet i dess helhet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Samtliga nämnder 
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Dnr KS 2015/182 

§ 107 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om rutiner för kommunens 
avtalshantering, bordlagt ärende 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-13. 

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/183 

§ 108 Svar på interpellation från Michael Fridebäck 
(M) om lärlingsplatser, bordlagt ärende 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-13. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Anders 
Nordlund (S) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

__________ 
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Dnr KS 2015/184 

§ 109 Svar på interpellation från Joakim Goding (M) 
om nytt kultur- och föreningshus i Jordbro, 
bordlagt ärende 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-13. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) 
lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

__________ 
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Dnr KS 2015/185 

§ 110 Svar på interpellation från Michael Fridebäck 
(M) om idrottsakademierna, bordlagt ärende 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-13. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Anders 
Nordlund (S) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

__________ 
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Dnr KS 2015/186 

§ 111 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om Haninge skolors sämre ekonomi, bordlagt 
ärende 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-13. 

Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) 
lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

__________ 
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Dnr KS 2015/187 

§ 112 Svar på interpellation från Sedat Dogru (M) 
om mat för våra äldre i Haninge, bordlagt 
ärende 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-13. 

Äldrenämndens ordförande Annett Haaf (S) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

__________ 
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Dnr KS 2015/188 

§ 113 Svar på interpellation från Marin Tomic (M) 
om Haninges bortglömda miljöarbete, 
bordlagt ärende 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-13. 

Kommunalrådet Annica Hjerling (MP) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

__________ 
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Dnr KS 2015/189 

§ 114 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om kallelse till möten, bordlagt ärende 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-13. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) 
lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

__________ 
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Dnr KS 2015/190 

§ 115 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om närvaroteamet, bordlagt ärende 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-13. 

Socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

__________ 
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Dnr KS 2015/191 

§ 116 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om närvaroteamet, bordlagt ärende 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-13. 

Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) 
lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

__________ 
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Dnr KS 2015/192 

§ 117 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) 
om vikten av en tydlig familjepolitik i Haninge 
kommun, bordlagt ärende 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-13. 

Socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

__________ 
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Dnr KS 2015/193 

§ 118 Svar på interpellation från Tobias 
Hammarberg (FP) om vad den styrande 
minoritetskoalitionen gör för att förbättra 
elevernas välmående och därmed 
skolresultat, bordlagt ärende 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-13. 

Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) 
lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

__________ 
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Dnr KS 2015/194 

§ 119 Svar på interpellation från Tobias 
Hammarberg (FP) om utbyggnad av 
förskolan, bordlagt ärende 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-13. 

Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) 
lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

__________ 
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Dnr KS 2015/14 

§ 120 Antagande detaljplan Kolartorp 3 
Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2002-10-21, § 189 att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Kolartorp. Planeringen har pågått sedan dess och etapp 1 och etapp 2 
har antagits och vunnit laga kraft. Kolartorp 3 utgör den tredje och 
sista etappen. Förnyat uppdrag för detaljplanen gavs 2013-05-27, § 
130 för att möjliggöra handläggning i enlighet med nya plan och 
bygglagen, PBL 2010:900. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för 
åretruntboende och en förtätning med fler bostäder i den regionala 
stadskärnan samt uppförande av ny förskola, med stor hänsyn tagen 
till områdets naturgivna kvaliteter och karaktär. En förbättring av 
vägarna och utbyggnad av det kommunala vatten- och 
avloppssystemet ska möjliggöras. I detaljplanen finns möjlighet för 
bostadsbebyggelse i form av villor, parhus/kedjehus och radhus. 

Ett förslag till detaljplan var under perioden 2014-02-07 till 2014-03-
21 föremål för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare, 
boende med flera. Under samrådstiden har planmaterialet varit utställt 
i Haninge kommunhus foajé och på kommunens hemsida 
www.haninge.se/kolartorp3. 

Inkomna samrådssynpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse 
och ett reviderat förslag till detaljplan upprättades 2014-10-08. Det 
reviderade förslaget ställdes ut för granskning under tiden 2014-11-17 
– 2014-12-08. Granskningen kungjordes i Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet 2014-11-17. Förslaget var även utställt i Haninge 
kommunhus foajé och på kommunens hemsida 
www.haninge.se/kolartorp3. 

Under granskningstiden har 10 skriftliga yttranden inkommit. Efter 
granskningstiden inkom ytterligare 6 yttranden. Inkomna synpunkter 
har sammanställts och kommenterats i granskningsutlåtande, daterat 
2015-02-17. Synpunkterna har föranlett smärre revideringar, men inga 
väsentliga ändringar av planförslaget. 
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Stadsbyggnadsnämnden har 2015-03-25 godkänt plan/gransknings-
utlåtandet och planförslaget samt överlämnat det till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att detaljplan för Kolartorp 3 ska 
antas. 

Underlag för beslut 

- Beslut från stadsbyggnadsnämnden § 39, 2015-03-25 

- Plankarta, 2015-02-17, Antagandehandling 

- Illustrationsplan, 2015-02-17, Antagandehandling 

- Planbeskrivning, 2015-02-17, Antagandehandling 

- Samrådsredogörelse, 2014-10-08 

- Granskningsutlåtande, 2015-02-17 

- Bullerutredning, 2014-09-25 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Detaljplan för Kolartorp 3, Åsvägen – Bergknallevägen med flera, 
upprättad 2015-02-17, antas 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Göran Svensson (S) yrkar med instämmande av Sven Gustafsson (M) 
och Tobias Hammarberg (FP) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det enbart finns ett förslag till beslut – 
kommunstyrelsens – och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Detaljplan för Kolartorp 3, Åsvägen – Bergknallevägen med flera, 
upprättad 2015-02-17, antas 

__________ 
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Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 
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Dnr KS 2015/109 

§ 121 Svar på Tornbergets framställan om 
kapitalförstärkning 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Tornberget har inkommit med en skrivelse till Haninge kommun 
Holding AB med begäran om kapitaltillskott. Styrelsen i Haninge 
kommun Holding AB har uppdragit åt VD att utreda frågan mot 
bakgrund av Skatteverkets mer restriktiva hållning till avdragsrätt för 
räntekostnader på koncerninterna lån som lämnats av kommunen ur 
egna upparbetade medel. 

PwC har genomfört en utredning och deras bedömning är att 
Skatteverket kommer med största sannolikhet inte att godkänna 
Tornbergets ränteavdrag på dessa lån. 

Företagsskattekommitténs förslag om slopad avdragsrätt för 
räntekostnader skulle vid ett genomförande innebära att 
skattekostnaden årligen kommer att öka för Tornberget med ca 9 332 
tkr. PwC bedömer att det för närvarande är omöjligt att uttala sig om 
kommitténs förslag kommer att antas av riksdagen så att ny 
lagstiftning kan träda ikraft från 1 januari 2016. 

För att i det korta perspektivet inte riskera att Skatteverket vägrar 
Tornberget avdrag för räntekostnader på de lån kommunen lämnat av 
egna upparbetade medel rekommenderar PwC att kommunen eller 
bolaget lånar upp medlen externt. Räntekostnaden blir då avdragsgill 
för Tornberget även för dessa lån. 

I det något längre perspektivet är PwC:s rekommendation att 
kommunen bör överväga att förvärva Tornbergets fastigheter. Ett 
förvärv av fastigheterna medför inte några större skattekonsekvenser 
varken för inkomstskatt, stämpelskatt eller moms. PwC 
rekommenderar därför kommunen att initiera en utredning av en 
försäljning av verksamhetsfastigheterna till kommunen. 

Vid Haninge kommun Holding AB:s sammanträde den 3 februari 
2015 beslutade styrelsen att 
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- rekommendera kommunen att låna upp kapital som vid var tid 
motsvarar utlåningen till Tornberget för att undvika risken med att 
Tornberget vägras avdrag för räntekostnader. 

- rekommendera kommunen att i detalj utreda konsekvenserna av att 
kommunen köper fastigheterna av Tornberget. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningens har ingen annan uppfattning och 
föreslår att kommunen lånar upp kapital så att kommunens externa 
låneskuld motsvarar den utlåning som sker till Tornberget samt att i 
detalj utreda konsekvenserna av att kommunen köper fastigheterna av 
Tornberget. 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-04-01 ”Svar på 
Tornbergets framställan om kapitalförstärkning” 

Styrelseprotokoll från Haninge kommun Holding AB 2015-02-03 § 12 

Utredning från PwC ”Kapitalisering av Tornberget” daterat 2015-01-
20 

Skrivelse från Tornberget ”Begäran om åtgärd pga nytt 
ställningstagande från Skatteverket samt nytt förslag från 
Företagsskattekommittén” daterad 2014-09-11 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Haninge kommun lånar upp kapital som motsvarar 
vidareutlåningen till Tornberget för att undvika risken med att 
Tornberget vägras avdrag för räntekostnader. 

2.    Kommunfullmäktige beslutar medge en låneram om 2 200 mnkr 
som inkluderar Tornbergets upplåning. Upplåningen verkställs 
enligt fullmäktiges reglemente för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens delegationsordning avseende lån. 

3.    Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i detalj utreda 
konsekvenserna av att kommunen köper Tornbergets samtliga 
fastigheter. 
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Överläggningar i kommunfullmäktige 

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Martina Mossberg (M), 
Marie Litholm (KD) och Tobias Hammarberg (FP) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Särskilda yttranden 

Martina Mossberg (M), Marie Litholm (KD) och Tobias Hammarberg 
(FP) hemställer om att få lämna ett gemensamt särskilt yttrande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Haninge kommun lånar upp kapital som motsvarar 
vidareutlåningen till Tornberget för att undvika risken med att 
Tornberget vägras avdrag för räntekostnader. 

2.    Kommunfullmäktige beslutar medge en låneram om 2 200 mnkr 
som inkluderar Tornbergets upplåning. Upplåningen verkställs 
enligt fullmäktiges reglemente för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens delegationsordning avseende lån. 

3.    Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i detalj utreda 
konsekvenserna av att kommunen köper Tornbergets samtliga 
fastigheter. 

4.    Martina Mossberg (M), Marie Litholm (KD) och Tobias 
Hammarberg (FP) medges lämna ett gemensamt särskilt yttrande 
(bilaga). 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Tornberget 
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Dnr KS-MEX 2015/9 

§ 122 Försäljning av del av fastigheten Kalvsvik 
16:1 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Företaget All Remove Fastigheter AB har anmält intresse av att 
förvärva två tomter om vardera 5000 kvm inom verksamhetsområdet 
Albyberg. Företaget har för avsikt att utöka sin klottersaningerings-
verksamhet och avser därför flytta sitt kontor med fordon från 
Handens industriområde till Albyberg. Vidare bedriver man ett 
bemanningsföretag som man vill etablera i Albyberg. Avsikten är att 
inom den ena tomten bygga en tvåvånings byggnad med källare om ca 
4000 kvm BTA och inom den andra tomten bygga en 
tvåvåningsbyggnad om ca 5000 kvm BTA. 

Förhandlingar med företaget har resulterat i två förslag till avtal, ett 
för vardera tomten. I avtalen regleras att företaget får förvärva 
tomterna mot en ersättning om 1500 kr/kvm tomtyta när bygglov 
erhållits och bygget påbörjats. Företaget betalar en handpenning när 
avtalen undertecknats. Från 2015-06-01 arrenderar företaget tomterna 
fram till dess byggnadsskyldigheten uppfyllts och förvärv kan ske. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har bedömt att företaget, förutom att 
det är ett lokalt expanderande företag, uppfyller de kriterier som 
företag bör ha för att passa in i Albyberg, bl.a många anställda. 
Tomterna är belägna i bakre kvarteret, utan skyltläge mot 73:an, där 
markvärdet är lägre. Företaget vill tillträda snabbt varför de tar över 
den östra tomten i befintligt skick utan förbelastning, som annars inte 
skulle kunnat säljas förrän om ett år. Förvaltningen bedömer det som 
myc-ket angeläget att snabbt få till en första etablering på kommunens 
mark för att underlätta marknadsföringen av resterande mark. 

Underlag för beslut 

- Två köpe- och markanvisningsavtal undertecknade av All Remove 
Fastigheter AB. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Två tomter om vardera ca 5000 kvm av Kalvsvik 16:1 försäljs till 
All Remove Fastigheter AB. 

2.    Två av All Remove Fastigheter AB undertecknade köpe- och 
markanvisningsavtal godkänns. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Marie Litholm (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ruben Derkert-Rosenberg (RS) yrkar att kommunstyrelsens förslag 
avslås. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkandet om 
avslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar fullmäktige att avslå 
kommunstyrelsens förslag.” Omröstning sker med 
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 59 ja-röster 
mot 2 nej-röster. (Omröstningsresultat, se bilaga.) 

Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Två tomter om vardera ca 5000 kvm av Kalvsvik 16:1 försäljs till 
All Remove Fastigheter AB. 

2.    Två av All Remove Fastigheter AB undertecknade köpe- och 
markanvisningsavtal godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: MEX 
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  Sammanträdesdatum   
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/5 

§ 123 Befrielse från uppdrag 
 

Följande avsägelser har inkommit till kansliet: 

Peter Olevik Dunder (FP), ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning samt ersättare i direktionen för 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Avsägelsen gäller fr o m 
2015-07-01. 

Pernilla Kjellin (M), ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

Camilla Holmström (M), ersättare i socialnämnden 

Förslag till beslut 

1.    Ovanstående befrias från sina uppdrag. 

2.    Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny 
sammanräkning efter Peter Olevik Dunder (FP) fr o m 2015-07-
01. 

3.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Ovanstående befrias från sina uppdrag. 

2.    Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny 
sammanräkning efter Peter Olevik Dunder (FP) fr o m 2015-07-
01. 

3.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: 

Akt 

 

För verkställighet: 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund) 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Kansliet KSF (förtroendemannaregistret) 

 
För kännedom: 

De entledigade 

Berörda gruppledare 

Berörda organ 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/5 

§ 124 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda 
 

God man enligt fastighetsbildningslagen** för ( ) t o m 2018-12-31 

Bordläggning ( ) 

**Den förtroendevalde behöver ha kunskap i jordbruks- och skogsbruksfrågor. 

Nämndeman i Södertörns tingsrätt för (S) efter Jerry Andersson t o m 
2015-12-31 

Saara Gustafsson 

Förslag till beslut 

1.    Enligt valberedningens förslag. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Nedanstående val bordläggs. 

God man enligt fastighetsbildningslagen t o m 2018-12-31 

2.    Nedanstående val förrättas. 

Saara Gustafsson, nämndeman i Södertörns tingsrätt för (S) efter 
Jerry Andersson t o m 2015-12-31 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: 

Akt 

För verkställighet: 

Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund) 

Kansliet KSF (förtroendemannaregistret) 

För kännedom: 

De valda 

Berörda organ  
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/5 

§ 125 Val till vissa uppdrag 
 

Ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Pernilla Kjellin (M) t o m 
2018-12-31 

Joakim Goding (M) 

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Joakim Goding (M) t o m 
2018-12-31 

Ewa Wasiewicz (M) 

Ersättare i socialnämnden efter Camilla Holmström (M) t o m 2018-
12-31 

Linus Björkman (M) 

Förslag till beslut 

1.    Enligt valberedningens förslag. 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Nedanstående val förrättas. 

Joakim Goding (M), ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter 
Pernilla Kjellin (M) t o m 2018-12-31 

Ewa Wasiewicz (M), ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Joakim Goding (M) t o m 2018-12-31 

Linus Björkman (M), ersättare i socialnämnden efter Camilla 
Holmström (M) t o m 2018-12-31 

2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: 

Akt 

För verkställighet: 

Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund) 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Kansliet KSF (förtroendemannaregistret) 

För kännedom: 

De valda 

Berörda organ 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 126 Framställan av interpellationer och frågor 
 

KS 2015/221 

Interpellation från Marie Litholm (KD) om att underlätta för 
ungdomar att få bostad 

Förslag till beslut 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

__________ 

Expedieras: 

Akter 

För kännedom: 

Politiska sekreterare 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 127 Anmälan av motioner 
 

KS 2015/138 

Motion från Tobias Hammarberg (FP) och Pia Luiblin (FP) om 
sportotek - för att alla ska kunna idrotta 

Förslag till beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

KS 2015/217 

Motion från Michael Fridebäck (M) om SFI med baby 

Förslag till beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

KS 2015/218 

Motion från Alexandra Anstrell (M) om internationellt arbete och 
vänorter 

Förslag till beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

KS 2015/219 

Motion från Alexandra Anstrell (M) om att informera bättre om hjälp 
till utsatta 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

KS 2015/220 

Motion från Marie Litholm (KD) och Suzanne Enman (KD) om att 
införa LOV-tjänster på hemsänd mat 

Förslag till beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

KS 2015/223 

Motion från Henrik Svensson (SD) om att låta sunt förnuft råda 

Förslag till beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

KS 2015/224 

Motion från Henrik Svensson (SD) om ändring av 
arvodesreglementet 

Förslag till beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KS 2015/229 

Motion från Jeanette Hellmark (FP) och Tobias Hammarberg (FP) 
om företagsservice - bättre kommunal service till företagare 

Förslag till beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

KS 2015/231 

Motion från Sven Gustafsson (M) om hantering av oförutsedda 
kostnadsökningar för vinterväghållning 

Förslag till beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 128 Anmälan av medborgarförslag 
 

KS 2015/146 

Medborgarförslag om handlingsplan för utsatta kvinnor 

Förslag till beslut 

1.    Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut. 

__________ 

KS 2015/148 

Medborgarförslag om att röja och gallra området vid Blåkullavägen 

Förslag till beslut 

1.    Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut. 

__________ 

KS 2015/167 

Medborgarförslag om att rätta till dåliga beslut rörande Tungelsta 
stationsområde 

Förslag till beslut 

1.    Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut. 

__________ 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KS 2015/201 

Medborgarförslag om att tillåta boende i Norrby att söka bygglov 

Förslag till beslut 

1.    Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut. 

__________ 

KS 2015/209 

Medborgarförslag om att göra ett utegym som är lättillgängligt för alla 

Förslag till beslut 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

__________ 

KS 2015/212 

Medborgarförslag om ett utomhusgym vid Hanvedens idrottsplats 

Förslag till beslut 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

__________ 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KS 2015/214 

Medborgarförslag om ett utomhusgym vid Hanvedens idrottsplats 

Förslag till beslut 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

__________ 

KS 2015/225 

Medborgarförslag om ett utomhusgym vid Hanvedens idrottsplats 

Förslag till beslut 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

__________ 

KS 2015/226 

Medborgarförslag om ett utomhusgym vid Hanvedens idrottsplats 

Förslag till beslut 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

__________ 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KS 2015/227 

Medborgarförslag om ett utomhusgym vid Hanvedens idrottsplats 

Förslag till beslut 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

__________ 

KS 2015/228 

Medborgarförslag om ett utomhusgym vid Hanvedens idrottsplats 

Förslag till beslut 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

__________ 

KS 2015/230 

Medborgarförslag om att göra om gamla Jordbromalmsskolan till en 
särskola 

Förslag till beslut 

1.    Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

__________ 

Expedieras: 

Akter 

För kännedom: 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslagsställarna 

Berörda nämnder 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/119 

§ 129 Svar på interpellation från Suzanne Enman 
(KD) om hur Haninge kommun främjar 
mångfald bland friskolorna 

 

Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) 
lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 

Suzanne Enman (KD) yrkar med instämmande av Martina Mossberg 
(M) att interpellationen återremitteras. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslaget att interpellationen ska behandlas vid 
pågående sammanträde mot förslaget att återremittera 
interpellationen. Ordföranden finner att interpellationen ska 
behandlas vid pågående sammanträde. 

Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som vill att interpellationen ska behandlas vid dagens 
sammanträde röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har 
fullmäktige beslutat att återremittera interpellationen.” Omröstning 
sker med voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 28 ja-
röster mot 30 nej-röster. 3 ledamöter avstår från att rösta. 
(Omröstningsresultat, se bilaga.) 

Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska 
återremitteras. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Interpellationen återremitteras. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/126 

§ 130 Svar på interpellation från Michael Fridebäck 
(M) om Skutans gård 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) 
lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Ärendet bordläggs. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/131 

§ 131 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om Haninges skolors strukturbidrag. 

 

Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) 
lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Ärendet bordläggs. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/132 

§ 132 Svar på interpellation från Pernilla Kjellin (M) 
om begränsningar i nolltaxan 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) 
lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Ärendet bordläggs. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/133 

§ 133 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om Ornö skola 

 

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Ärendet bordläggs. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr KS 2015/134 

§ 134 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om Lakeside 

 

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Ärendet bordläggs. 

__________ 

Expedieras: Akt 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunfullmäktige Protokoll  59 (61) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-05-11   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/135 

§ 135 Svar på interpellation från Michael Fridebäck 
(M) om SFI 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Anders 
Nordlund (S) lämnar svar. 

Förslag till beslut 

1.    Interpellationen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Ärendet bordläggs. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr  

§ 136 Meddelanden 
 

Om inget annat anges finns meddelandena hos kommunfullmäktiges 
sekreterare. 

 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-03-30; § 63 
medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-03-30; § 64 
Medborgarförslag om att införa en vegetarisk dag som standard för 
ledamöter och kommunalt anställda 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-03-30; § 65 
Medborgarförslag om att införa en årlig dag för friskvård i 
kommunen m m 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-03-30; § 66 
Medborgarförslag: Öka kollektivtrafiken mellan Dalarö och 
Handen/Gullmarsplan 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsförvaltningen 2015-04-22; § 47 
Medborgarförslag: Att skapa en skulpturpark i Haninge 

Protokollsutdrag förbundsmöte för Kommunförbundet Stockholms 
Län 2015-04-21; § 12 Val av 13 ledamöter och 13 ersättare i styrelsen 
för mandatperioden 2015-2018 

Protokollsutdrag förbundsmöte för Kommunförbundet Stockholms 
Län 2015-04-21; § 13 Val av presidium och arbetsutskott i styrelsen 
för mandatperioden 2015-2018 

Förslag till beslut 

1.    Meddelandena läggs till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.    Meddelandena läggs till handlingarna. 

__________ 
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Kommunfullmäktiges ordförande påminner om att 
fullmäktigesammanträdet den 8 juni börjar kl 13:00. Vid detta 
sammanträde behandlas mål och budget och därför utgår 
ledamöternas frågestund. Samma debattregler som vid 
budgetfullmäktige 2014 gäller och partierna anmäler sina talare till 
kansliet senast fredagen den 22 maj. Debatten inleds i vanlig ordning 
med en allmänpolitisk debatt och turordningen för de övriga 
områdena har lottats enligt följande: sociala frågor, stadsbyggnad, 
kultur och fritid samt skola. 

__________ 

Expediering: 

Akter 

 


