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§ 303 Kungörelse

Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla 2016-10-27 
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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§ 304 Justering

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh 

(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M) 
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera 
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2016-11-16.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sahir Drammeh 

(MP) och 2:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M) 
utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera 
kommunfullmäktiges protokoll onsdag 2016-11-16.

__________
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Dnr KS 2015/158

§ 305 Ny översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050

Sammanfattning
En ny översiktsplan har upprättats i enlighet med plan- och 
bygglagens (PBL) 3:e kapitel. Enligt PBL ska varje kommun ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för 
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-07, § 31, att ”en politisk 
beredning med åtta ledamöter, varav tre från oppositionen, för 
arbetet med revidering av och därefter framtagande av en ny 
översiktsplan tillsätts”. Kommunfullmäktige gav 2014-12-08, § 
235, översiktsplaneberedningen ett utökat uppdrag med reviderad 
bostadsstrategi. Detta innefattade att genomföra en översyn och 
aktualitetsprövning av bostadsstrategin från 2011 och överväga 
inarbetning av bostadsstrategin i översiktsplanen samt se över 
former för uppföljning och rapportering av bostadsfrågor.
Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050, avser ersätta 
Översiktsplan 2004, Fördjupad översiktsplan för Ornö, Fördjupad 
översiktsplan för Årsta samt Kustplan förutsatt att beslut om 
antagande i kommunfullmäktige vinner laga kraft (3 kap 21 § 
PBL), och kommer därefter att gälla som kommunens 
översiktsplan.
Bostadsriktlinjerna i ÖP2030 avser ersätta Strategi för 
bostadsförsörjningen (antagen av KF 2011) och därmed uppfylla 
kraven i lagen (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar.
För att Översiktsplan 2030 ska hållas aktuell ska 
kommunfullmäktige genomföra aktualitetsprövning av den minst 
en gång per mandatperiod (3 kap 27 § PBL)
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Förvaltningens synpunkter
Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050 (ÖP 2030) har tagits 
fram genom utredningsinsatser av såväl kommunala tjänstemän 
som av externt stöd i form av konsulter. Samtliga av Haninge 
kommuns förvaltningar och kommunala bolag har deltagit i 
framtagandet och förankringen. ÖP 2030 har under processen varit 
föremål för samråd (PBL 3 kap. 10 §) under perioden april till 
augusti 2015, därefter omarbetad och sedan utställd för granskning 
(3 kap 12 § PBL) mellan mars och maj 2016. Yttranden har 
inkommit från allmänheten, föreningar, grannkommuner, 
myndigheter och olika kommunala funktioner.
Planförslaget har efter utställning för granskning genomgått en 
revidering till den föreliggande, Översiktsplan 2030 – med utblick 
mot 2050, förslag till antagandehandling,
Revideringarna gäller främst kartornas tydlighet men även texterna 
har getts en språklig bearbetning för förbättrad läsbarhet. 
Förvaltningen bedömer att dessa ändringar inte är av sådan 
väsentlig karaktär att en ny utställning erfordras.
Länsstyrelsen har i enlighet med 3 kap 16 § PBL, lämnat ett 
granskningsyttrande i vilket de begränsar sin granskning till om 
förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken, om förslaget kan medverka till att en 
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken inte följs, om frågor 
som angår två eller flera kommuner inte samordnats på ett lämpligt 
sätt samt om en bebyggelse eller byggnadsverk blir olämplig med 
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion.
Granskningsyttrandet skall enligt 3 kap. 20 § PBL fogas till planen. 
Yttrandet finns i sin helhet bifogat i slutet av planförslaget. 
Yttrandet finns även sammanfattat och kommenterat i den bifogade 
handlingen, Särskilt utlåtande Översiktsplan 2030.

Underlag för beslut
- Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050, förslag till 
antagandehandling (Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogat)
- Särskilt utlåtande Översiktsplan 2030.
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- Hållbarhetsbedömning, inkluderande Miljökonsekvensbedömning
- Särskild sammanställning
- Bostadsmarknaden i Haninge

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Översiktsplan 2030 med bostadsriktlinjer antas i enlighet med 3 

kap. 19 § plan- och bygglagen.
2. Översiktsplan 2004, Fördjupad översiktsplan för Ornö, 

Fördjupad översiktsplan för Årsta, Kustplan samt Strategi för 
bostadsförsörjningen upphör därmed att gälla.

3. Ledamöterna i beredningen för revidering samt framtagande av 
ny översiktsplan entledigas.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Göran Svensson 
(S), Martina Mossberg (M), Petri Salonen (C), Joachim Krylborn 
(KD), Tobias Hammarberg (L), Mattias Bernhardsson (RS), Nafi 
Cilgin (V), Mehmet Coksürer (MP), Lina Rigney Thörnblom (RS), 
Marianne Reinemar (-) och Kennerth Valtersson (SD) bifall till 
kommunstyrelsens förslag.
Mattias Bernhardsson (RS) yrkar med instämmande av Lina 
Rigney Thörnblom (RS) bifall till ett tilläggsförslag från 
Rättvisepartiet Socialisterna (bilaga).
Martina Mossberg (M) hemställer om att få lämna ett särskilt 
yttrande för Moderaterna.
Joachim Krylborn (KD) hemställer om att få lämna ett särskilt 
yttrande för Kristdemokraterna.
Tobias Hammarberg (L) hemställer om att få lämna ett särskilt 
yttrande för Liberalerna.
Nafi Cilgin (V) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande för 
Vänsterpartiet.
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Ordföranden konstaterar först att vad gäller huvudförslaget finns 
bara ett förslag till beslut - kommunstyrelsens - och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. Därefter ställer 
ordföranden tilläggsförslaget från Rättvisepartiet Socialisterna mot 
avslag och finner att fullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslaget. 
Slutligen finner ordföranden att Moderaterna, Liberalerna, 
Vänsterpartiet och Kristdemokraterna medges lämna varsitt särskilt 
yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Översiktsplan 2030 med bostadsriktlinjer antas i enlighet med 3 

kap. 19 § plan- och bygglagen.
2. Översiktsplan 2004, Fördjupad översiktsplan för Ornö, 

Fördjupad översiktsplan för Årsta, Kustplan samt Strategi för 
bostadsförsörjningen upphör därmed att gälla.

3. Ledamöterna i beredningen för revidering samt framtagande av 
ny översiktsplan entledigas.

4. Tilläggsförslaget från Rättvisepartiet Socialisterna avslås.
5. Moderaterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
6. Liberalerna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
7. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
8. Kristdemokraterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).

Reservationer
Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom - båda (RS) - 
reserverar sig mot beslutet avseende punkt 4.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: Samtliga nämnder och bolag
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Dnr KS 2016/417

§ 306 Svar på interpellation från Tobias 
Hammarberg (L) om trygghet och studiero i 
skolan, bordlagt ärende

Bordlades av kommunfullmäktige 2016-10-10.
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) är 
inte närvarande vid sammanträdet.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare
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Dnr KS 2016/441

§ 307 Överföring av investeringsmedel från 
äldrenämnden till kommunstyrelsen

Sammanfattning
2009 påbörjades en förstudie angående införande av 
verksamhetssystemet Pulsen Combine inom socialförvaltningen 
och äldreförvaltningen. Förvaltningarna är i olika fas ifråga om 
införande av systemet. Äldreförvaltningen påbörjade införandet 
2013. Socialförvaltningen har tidigare valt att pausa införandet men 
planerar nu att fullfölja detta. Det saknas dock i dagsläget 
investeringsmedel för fortsatt implementering av Combine.
Äldrenämnden har tilldelats 4 000 tkr i investeringsmedel för 
införande av digitala låssystem inom hemtjänsten. Förvaltningens 
bedömning är dock att denna investering i huvudsak skulle medföra 
kostnadsökningar. Investeringen har därför stoppats. 
Äldrenämnden föreslår nu, 2016-09-28, § 104, att dessa medel 
omdisponeras till investeringsprojektet Pulsen Combine.
Det är kommunstyrelseförvaltningen som har övertagit 
förvaltningsansvaret för Pulsen Combine. 4 000 tkr av de beviljade 
investeringsmedlen föreslås därför överföras från äldrenämnden till 
kommunstyrelsen.

Förvaltningens synpunkter
De hittills nerlagda kostnaderna för att införa verksamhetssystemet 
Combine i äldreförvaltningen och socialförvaltningen uppgår till 15 
mnkr. Det är ca 2 mnkr mer än den ursprungliga budgeten. Äldre- 
och socialförvaltningarnas bedömning är att det behövs ytterligare 
4 mnkr för att färdigställa det sista i implementeringen. Alternativet 
att inte slutföra investeringen i detta läge bedöms vara ett dyrare 
alternativ. Det skulle innebära att socialförvaltningen måste gå ut 
och upphandla ett nytt system då nuvarande systemet inte kommer 
att supportas längre. Vidare är det en fördel i förvaltningen av 
systemet att omsorgsverksamheterna inom de båda förvaltningarna 
har samma verksamhethetssystem.
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Förslaget från äldrenämnden är att omfördela investeringsmedel 
från investeringsprojektet digitala låssystem inom hemtjänsten till 
Combine-projektet. Kommunstyrelseförvaltningen har inget att 
erinra mot förslaget.

Underlag för beslut
- Protokoll äldrenämnden 2016-09-28, § 104
- Tjänsteutlåtande äldreförvaltningen 2016-08-29 – Överföring av 
investeringsmedel från äldrenämnden till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överföringen av 4 000 tkr från äldrenämndens 

investeringsbudget till kommunstyrelsen godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Överföringen av 4 000 tkr från äldrenämndens 

investeringsbudget till kommunstyrelsen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: kommunstyrelseförvaltningen, äldrenämnden, 
socialnämnden
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Dnr KS 2016/303

§ 308 Renhållningstaxa 2017

Sammanfattning
SRV återvinning AB (SRV) har genom styrelsebeslut 2016-05-19 
hemställt att kommunfullmäktige fastställer föreslagen 
renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2017.
SRV avser att under 2017 presentera ett förslag till taxa för 2018 
med helt ny konstruktion. Avsikten är att förenkla så mycket som 
möjligt utan att tappa önskvärd styrning. Av denna anledning 
innehåller förslaget inför 2017 enbart ett fåtal förändringar i 
förhållande till 2016 års taxa. De föreslagna förändringarna är bl a 
följande:
- En generell taxeökning med 1 % enligt index, undantaget 
slamtömning.
För kategorin enbostadshus:
- En fortsatt sänkning av avgiften för Sorterahemma med 200 
kronor per år (inkl moms).
- Ett förtydligande av avgiften för kärlbyten överstigande 1 gång 
per år.
- Seperata taxor för gemensamhetsanläggningar tas bort och en 
rabatt på ordinarie taxa för enbostadshus införs istället.
För kategorin flerbostadshus:
- Samtliga taxor gällande djupbehållare döps om till 
bottentömmande behållare och samtidigt justeras taxan för 3 och 
3,5 kbm (kubikmeter) restavfall, så att avgiften per kbm blir 
enhetlig.
- Vissa tjänster har avvecklats och tas därför bort från taxan.
För kategorin restaurang och storkök:
- Den inledande texten i avsnitt 7 gällande utebliven användning av 
matavfallskärl kompletteras.
En mer ingående redogörelse av samtliga ändringsförslag finns i 
bilaga 2 - Förslag på förändringar i taxan 2017.
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SRV:s förslag till renhållningstaxa för 2017 har remitterats till 
stadsbyggnadsnämnden som i beslut 2016-09-21, § 107, har 
tillstyrkt förslaget.

Förvaltningens synpunkter
Av den första punkten under kategorin enbostadshus ovan framgår 
att SRV föreslår en fortsatt sänkning av avgiften för tjänsten 
Sorterahemma med 200 kr per år. Precis som föregående år vill 
kommunstyrelseförvaltningen förtydliga att fullmäktige fastställer 
renhållningstaxan i sin helhet för ett år i taget. Motsvarande 
justering behöver finnas med i den föreslagna taxan inför varje nytt 
år de kommande åren för att nå den effekt SRV eftersträvar.
Utöver ovanstående påpekande har kommunstyrelseförvaltningen 
inga invändningar mot föreslagen renhållningstaxa för 2017.

Underlag för beslut
- Bilaga 1 Förslag till renhållningstaxa för 2017
- Bilaga 2 Förslag på förändringar i taxan 2017
- Bilaga 3a-g Jämförelse mellan taxa 2016 och 2017
- Bilaga 4 Utdrag ur protokoll från SRV återvinning AB:s 
styrelsemöte 2016-05-19, se punkt 4b
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-21, § 107

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Renhållningstaxa för Haninge kommun fastställs i enlighet med 

bilaga 1, att gälla från och med den 1 januari 2017. Nuvarande 
taxa upphör att gälla från och med samma datum.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Göran Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Renhållningstaxa för Haninge kommun fastställs i enlighet med 

bilaga 1, att gälla från och med den 1 januari 2017. Nuvarande 
taxa upphör att gälla från och med samma datum.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SRV återvinning AB
För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 2016/440

§ 309 Fastställande av VA-taxa för 2017

Sammanfattning
VA-taxan består av två delar, anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om ändringar 
av avgifterna inom ramen för tidigare fastställda 
indexuppräkningar. Beslut om större ändringar tas av 
kommunfullmäktige.
Stadsbyggnadsnämnden har 2016-09-21, § 109, för egen del 
beslutat att justera anläggningsavgifterna i storleksordning med 
entreprenadindex E84, vilket innebär en höjning med 1,16 % fr o m 
2017-01-01. Därutöver har stadsbyggnadsnämnden föreslagit att 
kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i förhållande 
till nuvarande taxa, att gälla fr o m 2017-01-01:
- En höjning av brukningsavgifter för fastigheter och dagvatten från 
allmän platsmark med 5 procent. De ökade intäkterna (ca 5 
miljoner kronor) ska täcka kostnadsökningarna i VA-verksamheten 
och en avsättning till investeringsfonden för ombyggnationen av 
Fors avloppsreningsverk (klar 2022-2023).
- En höjning av brukningsavgifter för industriavloppsvatten (s k 
industriavloppstaxa) med 5 procent. Detta för att Stockholm Vatten 
beslutat om motsvarande höjning och i sin tur ut dessa avgifter av 
Haninge.
Stadsbyggnadsnämndens ovan beskrivna ändringsförslag framgår 
mer ingående av stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 
daterad 2016-08-17.
I enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige (2015-11-09, § 
225) utgår installationsbidrag för LTA-pumpenhet (§ 5, punkt 5.9) 
ur VA-taxan fr o m 2017-01-01.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot 
stadsbyggnadsnämndens förslag.
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Underlag för beslut
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-21, § 109
- Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-17
- Broschyr – VA-taxa 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. VA-taxan revideras i enlighet med stadsbyggnadsnämndens 

förslag och fastställs att gälla fr o m 2017-01-01. Nuvarande 
taxa upphör att gälla fr o m samma datum.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Göran Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. VA-taxan revideras i enlighet med stadsbyggnadsnämndens 

förslag och fastställs att gälla fr o m 2017-01-01. Nuvarande 
taxa upphör att gälla fr o m samma datum.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom: Stadsbyggnadsförvaltningen (VA-avdelningen)
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Dnr KS 2016/369

§ 310 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsokyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom animaliska biprodukter, att gälla 
fr o m 2017

Sammanfattning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) ansvarar för 
medlemskommunernas arbete med offentlig kontroll inom 
animaliska biprodukter. Kontrollen regleras i EG-förordningar samt 
i lagen om foder och animaliska biprodukter med förordning och 
föreskrifter. Syftet med kontrollen är framför allt att undvika att 
smitta sprids och att djur och människor därigenom kan komma till 
skada.
Förbundet tar ut avgift för kontrollen utifrån den taxa som 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer. 
Förbundets beräkning av timavgift utgår från Sveriges Kommuner 
och Landstings upplägg för beräkning av timavgift.
Smohf har genom direktionsbeslut den 22 augusti 2016 hemställt 
att kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för 
arbetet med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter, att 
gälla från och med 1 januari 2017.
Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, 
då det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. 
Av den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än 
förbundets kostnader för tillsynen och en översyn är nödvändig för 
att timavgiften ska motsvara förbundets kostnader. Den 
genomsnittliga timavgiften bland länets kommuner för år 2016 är 1 
043 kronor. Spannet är 850 kronor till 1 240 kronor. Den 
föreslagna ändringen är att timavgiften höjs från 1 020 kronor till 1 
150 kronor.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2017.
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Underlag för beslut
- Smohf:s direktionsbeslut 2016-08-22 med hemställan om att anta 
ny taxa
- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-08
- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (L) och Marie 
Litholm (KD) hemställer om att få lämna ett gemensamt särskilt 
yttrande (bilaga) vilket kommunstyrelsen medger.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter antas och 
gäller fr o m den 1 januari 2017. Gällande taxa upphör att gälla 
fr o m samma datum.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (L) och Joachim 
Krylborn (KD) hemställer om att få lämna ett gemensamt särskilt 
yttrande för Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut - 
kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget. Därefter finner ordföranden att Moderaterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna medges lämna ett gemensamt 
särskilt yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter antas och 
gäller fr o m den 1 januari 2017. Gällande taxa upphör att gälla 
fr o m samma datum.

2. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna medges lämna 
ett gemensamt särskilt yttrande (bilaga).
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun
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Dnr KS 2016/370

§ 311 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds arbete med 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, att 
gälla fr o m 2017

Sammanfattning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) är lokal 
tillsynsmyndighet för kontroll kopplad till livsmedelslagstiftningen. 
Livsmedelskontrollen utgår från EG-förordning nr 882/2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen och bestämmelserna om 
djurhälsa och djurskydd.
Förbundet tar ut avgifter för kontrollen utifrån den taxa som 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer. 
Avgift tas ut för bl a godkännandeprövning, registrering, årlig 
offentlig kontroll och extra offentlig kontroll. Förbundets 
taxekonstruktion utgår från Sveriges Kommuner och Landstings 
modell.
Smohf har genom direktionsbeslut den 22 augusti 2016 hemställt 
att kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för 
arbetet med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, att gälla 
från och med 1 januari 2017. Den föreslagna taxan innebär bl a en 
ändring av timavgiftens konstruktion så att den är densamma 
oavsett åtgärd, genom att restid alltid är inkluderad i timavgiften. I 
nuvarande taxa tillämpas en timavgift (inklusive restid) vid 
godkännandeprövning och beräkning av årlig kontrollavgift och en 
timavgift (exklusive restid) vid registrering och extra offentlig 
kontroll. Den föreslagna ändringen är att timavgiften (inklusive 
restid) höjs från 1 275 till 1 360 kronor.
Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, 
då det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. 
Av den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än 
förbundets kostnader för tillsynen och en översyn är nödvändig för 
att timavgiften ska motsvara förbundets kostnader. Den 
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genomsnittliga timavgiften bland länets kommuner för år 2016 är 1 
130 kronor. Spannet är 980 kronor till 1 290 kronor.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2017.

Underlag för beslut
- Smohf:s direktionsbeslut 22 augusti 2016 med hemställan om att 
anta ny taxa
- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-08
- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antas och gäller 
fr o m den 1 januari 2017. Gällande taxa upphör att gälla fr o m 
samma datum.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antas och gäller 
fr o m den 1 januari 2017. Gällande taxa upphör att gälla fr o m 
samma datum.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun
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Dnr KS 2016/371

§ 312 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds arbete med 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att 
gälla fr o m 2017

Sammanfattning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) ansvarar för 
medlemskommunernas arbete enligt miljöbalken, undantaget 
strandskydd. Genom information, råd och anvisningar arbetar 
förbundet förebyggande. Därutöver sker tillsyn bland annat genom 
inspektioner, handläggning av anmälan och ansökan, provtagningar 
samt inventeringar.
Förbundet tar ut avgifter för arbetet med prövning och tillsyn 
utifrån den taxa som kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun bestämmer. Avgiften ska täcka förbundets 
kostnader för prövning och tillsyn.
Förbundets taxa utgår från en timavgift. Beräkningen av 
timavgiften utgår från Sveriges Kommuner och Landstings upplägg 
för beräkning av timavgift. Till taxan hör två bilagor i vilka anges 
de avgifter som ska tas ut för olika typer av ärenden och branscher 
vad gäller prövning och tillsyn.
Smohf har genom direktionsbeslut den 22 augusti 2016 hemställt 
att kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för 
arbetet med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att gälla från 
och med 1 januari 2017. De föreslagna ändringarna i förhållande 
till nu gällande taxa är följande:
- Redaktionella ändringar
- Översyn av branscher
- Översyn av fasta avgifter
- Höjning av timavgiften från 1 020 kronor till 1 150 kronor
Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, 
då det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. 
Av den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än 
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förbundets kostnader för tillsynen och en översyn är nödvändig för 
att timavgiften ska motsvara förbundets kostnader. Den 
genomsnittliga timavgiften bland länets kommuner för år 2016 är 1 
043 kronor. Spannet är 850 kronor till 1 240 kronor.
Förbundet har två taxor som hänvisar sin timavgift till gällande 
timavgift i miljöbalkstaxan och därmed påverkas av en justering i 
denna. Det gäller taxorna för förbundets tillsyn inom 
sprängämnesprekursorer samt internationella hot mot människors 
hälsa. Beslut om föreliggande miljöbalkstaxa innebär således att de 
två ovannämnda taxorna förändras på motsvarande sätt, utan att 
kommunfullmäktige behöver fatta separat beslut om detta.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2017.

Underlag för beslut
- Smohf:s direktionsbeslut 22 augusti 2016 med hemställan om att 
anta ny taxa
- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-08
- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

med prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas och gäller fr 
o m den 1 januari 2017. Gällande taxa upphör att gälla fr o m 
samma datum.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

med prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas och gäller fr 
o m den 1 januari 2017. Gällande taxa upphör att gälla fr o m 
samma datum.

__________
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Expedieras: Akt
För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun
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Dnr KS 2016/372

§ 313 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel, 
att gälla fr o m 2017

Sammanfattning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för 
medlemskommunernas tillsynsarbete enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel. När lagen trädde i kraft 2009 fick 
kommunerna ett utökat tillsynsansvar, vilket innebär att den 
kommun där detaljhandel med receptfria läkemedel bedrivs ska 
kontrollera att lagen och tillhörande föreskrifter efterlevs.
Förbundet tar ut avgifter för kontrollen utifrån den taxa som 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer. 
Under de första åren har timavgift tagits ut då förbundet saknat 
erfarenhet av tillsynsbehovet.
Smohf har genom direktionsbeslut den 22 augusti 2016 hemställt 
att kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för 
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, att 
gälla från och med 1 januari 2017. Den föreslagna taxan innebär en 
höjning av timavgiften samt att en fast årlig avgift för 
återkommande planerad kontroll införs motsvarande 1,5 timmar per 
år. Detta mot bakgrund av att förbundet nu har fått erfarenhet av 
tillsynsbehovet. Förbundet föreslår att timavgiften beräknas på 
motsvarande sätt som i livsmedelstaxan, vilket innebär att restiden 
ingår i timavgiften. Förbundet föreslår att timavgiften (inklusive 
restid) höjs från 1 275 kronor till 1 360 kronor.
Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, 
då det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. 
Av den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än 
förbundets kostnader för tillsynen och en översyn är nödvändig för 
att timavgiften ska motsvara förbundets kostnader. Spannet bland 
länets kommuner för år 2016 är 980 kronor till 1 290 kronor.
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Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2017.

Underlag för beslut
- Smohf:s direktionsbeslut 22 augusti 2016 med hemställan om att 
anta ny taxa
- Smohf:s tjänsteskrivelse
- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll 

enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas 
och gäller fr o m den 1 januari 2017. Gällande taxa upphör att 
gälla fr o m samma datum.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll 

enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas 
och gäller fr o m den 1 januari 2017. Gällande taxa upphör att 
gälla fr o m samma datum.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 33 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/373

§ 314 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt 
strålskyddslagen, att gälla fr o m 2017

Sammanfattning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för 
medlemskommunernas arbete enligt strålskyddslagens 
bestämmelser vad gäller tillsyn av solarieverksamheter.
Förbundet tar ut avgifter för tillsynen utifrån den taxa som 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer. 
Förbundets beräkning av timavgift utgår från Sveriges Kommuner 
och Landstings upplägg för beräkning av timavgift.
Smohf har genom direktionsbeslut den 22 augusti 2016 hemställt 
att kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för 
tillsyn enligt strålskyddslagen, att gälla från och med 1 januari 
2017.
Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad, 
då det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren. 
Av den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än 
förbundets kostnader för tillsynen och en översyn är nödvändig för 
att timavgiften ska motsvara förbundets kostnader. Den 
genomsnittliga timavgiften bland länets kommuner för år 2016 är 1 
043 kronor. Spannet är 850 till 1 240 kronor. Den föreslagna 
ändringen är att timavgiften för förbundets arbete med tillsyn höjs 
från 1020 till 1 150 kronor.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att 
Haninge kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 
2017.

Underlag för beslut
- Smohf:s direktionsbeslut 2016-08-22 med hemställan om att anta 
ny taxa
- Smohf:s tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-08
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- Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
tillsyn enligt strålskyddslagen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn 

enligt strålskyddslagen antas och gäller fr o m den 1 januari 
2017. Gällande taxa upphör att gälla fr o m samma datum.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn 

enligt strålskyddslagen antas och gäller fr o m den 1 januari 
2017. Gällande taxa upphör att gälla fr o m samma datum.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun
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Dnr KS-MEX 2016/140

§ 315 Marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheterna Täckeråker 1:8, Täckeråker 
2:11 och Täckeråker 2:14

Sammanfattning
Inom etapp 2 i nya stadsdelen Vega finns två tomter för skola och 
förskola. Etapp 2 är planerad för ca 1700 lägenheter och Stena har 
nyligen startat bygget av fem punkthus med ca 100 lägenheter. 
Kommunen har via markanvisningstävling markanvisat 
bostadsmark med ca 350 lägenheter där byggstart väntas ske under 
2017.
Sedan tidigare finns två förskolor i drift inom Vega, en i etapp 5 
som drivs av kommunen och en i etapp 1 som har privat drift. 
Dessa har inte kapacitet att ta emot barn från etapp 2.
I samarbete med lokalförsörjningsenheten har kommunstyrelse-
förvaltningen förhandlat med Wästbygg Projektutveckling 
Stockholm AB om överlåtelse av de två skol/förskoletomterna 
inom etapp 2. Wästbygg har för avsikt att låta Raoul 
Wallenbergskolan driva både skolan och förskolorna inom de två 
tomterna. Skolan ska kunna ta emot 350 elever och förskolorna 
vardera 100 barn. Ett förslag till avtal har upprättats och 
undertecknats av Wästbygg.

Förvaltningens synpunkter
Avtalet innebär att Wästbygg förvärvar de två tomterna för en 
köpeskilling om 2000 kr/kvm BTA. Tomterna tillträds när bygglov 
och startbesked finns. Innan tillträdet ska bolaget ha träffat avtal 
med den som ska driva skolorna. Förskolan på den ena tomten ska 
vara klar att ta i drift senast 2018-08-01 och skolan/förskolan på 
den andra tomten senast 2019-08-01.

Underlag för beslut
- Marköverlåtelseavtal undertecknat av Wästbygg 
Projektutveckling Stockholm AB.
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Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (L) och Marie 
Litholm (KD) hemställer om att få lämna ett gemensamt särskilt 
yttrande (bilaga) vilket kommunstyrelsen medger.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Marköverlåtelseavtal undertecknat av Wästbygg 

Projektutveckling Stockholm AB, avseende två tomter inom 
delar av Täckeråker 1:8 m.fl., godkänns.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Göran Svensson (S) yrkar med instämmande av Martina Mossberg 
(M), Tobias Hammarberg (L) och Marie Litholm (KD) bifall till 
kommunstyrelsens förslag.
Nafi Cilgin (V) yrkar med instämmande av Robert Bielecki 
(RS) att kommunstyrelsens förslag avslås.
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (L) och Marie 
Litholm (KD) hemställer om att få lämna ett gemensamt särskilt 
yttrande för Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkandet om 
avslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. Därefter finner ordföranden att 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna medges lämna ett 
gemensamt särskilt yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal undertecknat av Wästbygg 

Projektutveckling Stockholm AB, avseende två tomter inom 
delar av Täckeråker 1:8 m.fl., godkänns.

2. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna medges lämna 
ett gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Reservationer
Nafi Cilgin, Samuel Skånberg och Hans Rosén - samtliga (V) - 
samt Mattias Bernhardsson och Robert Bielecki - båda (RS) - 
reserverar sig mot beslutet.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: MEX
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Dnr KS 2015/413

§ 316 Motion från Henrik Svensson (SD) om 
spelmissbruk

Sammanfattning
Henrik Svensson (SD) har i rubricerad motion föreslagit att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska:
1. se till att HANNA-mottagningens verksamhet utökas till att även 
ge hjälp till datorspelsberoende personer som är 13 eller äldre.
2. ge ut information om denna nya möjlighet till hjälp hos 
HANNA-mottagningen och Haninge beroendemottagning samt ge 
ut information om hur man förebygger datorspelsberoende till 
föräldrar.
3. tillhandahålla och erbjuda datorspelsmissbrukare en plats och tid 
där de kan träffas för att dela erfarenheter och stödja varandra.
4. bjuda in f d missbrukare att föreläsa i kommunens skolor om hur 
de hamnade i sitt missbruk och hur de tog sig ur det.
5. ge ekonomiskt bidrag till Spelberoendes förening Stockholm.
Motionen har remitterats till socialnämnden. I beslut 2016-03-22, § 
45, med tillhörande tjänsteskrivelse, framför nämnden att 
överdrivet spelande som påverkar ungas psykiska mående är ett 
problem som ska tas på allvar. Kommunförbundet Stockholms län 
(KSL) arbetar i dagsläget med att revidera länets policy för att 
förebygga och behandla missbruk och beroende. I detta arbete 
kommer det att diskuteras huruvida spelberoende av olika slag är 
en fråga för kommunerna eller för landstinget. Först efter att KSL 
har tagit ställning i frågan kan socialnämnden se över behovet av 
behandling för datorspelsmissbruk i kommunen.
Att en specifik behandling för datorspelsmissbruk saknas i 
dagsläget innebär dock inte att nämnden står utan insatser för barn 
och unga med ett överdrivet spelande. Hos både HANNA-
mottagningen och Familjeresursen arbetar man mycket med 
familjerelationerna och tar upp problematik kring bland annat 
gränssättning, skolfrånvaro och psykisk hälsa. Nämnden erbjuder 
även kostnadsfria föräldraträffar för föräldrar till tonåringar och till 
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yngre barn. Vid dessa föräldraträffar diskuteras ofta ungas 
datorspelande och föräldrarna ges stöd och verktyg för att kunna 
sätta tydligare gränser och för att kommunicera med sina barn. 
Utöver detta finns även den nationella stödlinjen för spelmissbruk 
som kan fungera som ett extra stöd för de familjer som upplever att 
det finns ett problem med överdrivet spelande.
Att bjuda in före detta spelberoende till kommunens skolor är något 
som varje enskild rektor får ta ställning till och är därmed inte en 
fråga för socialnämnden. Vidare är Spelberoendes förening 
Stockholm välkommen att ansöka om föreningsbidrag hos 
nämnden.

Förvaltningens synpunkter
Sedan socialnämnden yttrat sig i ärendet har KSL färdigställt sitt 
förslag till överenskommelse (tidigare kallad policy) mellan 
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om 
samverkan kring personer med missbruk/beroende. KSL:s styrelse 
har beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta 
överenskommelsen, vilken träder i kraft den 1 januari 2017. Detta 
ärende är under beredning och förväntas behandlas av 
kommunstyrelsen den 21 november.
I den föreslagna överenskommelsen finns en kort skrivning om 
spelberoende, med innebörden att detta är en psykiatrisk diagnos 
där ansvaret för vården ligger hos landstinget. Det framgår dock att 
med spelberoende avses spel om pengar, medan det som avses i 
den aktuella motionen är datorspelande. Det sistnämnda är inte 
reglerat i överenskommelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har haft underhandskontakt med 
socialförvaltningen med anledning av KSL:s förslag till 
överenskommelse. Förvaltningens bedömning är att i och med att 
det i överenskommelsen framgår att ansvaret för spelberoende (spel 
om pengar) anses ligga hos landstinget, bör kommunen vara 
försiktig med att ta på sig ett ansvar för datorspelsmissbruk utöver 
de allmänna insatser för barn och ungdomar som redan genomförs 
och som framgår av socialnämndens remissvar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
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Underlag för beslut
- Motion om spelmissbruk
- Socialnämndens beslut 2016-03-22, § 45
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-12
- Utdrag ur KSL:s förslag till överenskommelse mellan Stockholms 
läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer 
med missbruk/beroende (stycket om spelberoende finns längst ner 
på sidan)

Överläggningar i kommunstyrelsen
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och yrkandet från Kennerth 
Valtersson (SD). Ordföranden ställer de båda 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
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
motionen ska avslås.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

Reservationer
Bernt Strömberg, Yvonne Forsberg, Kennerth Valtersson, Christian 
Lindefjärd, Eva Manners och Dennis Askling - samtliga (SD) - 
reserverar sig mot beslutet.
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__________

Expedieras: Akt
För kännedom: Socialnämnden



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 42 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/5

§ 317 Befrielse från uppdrag

Följande avsägelser har inkommit till kansliet:
Pa Sait Drammeh (S), ledamot i kommunfullmäktige
Åsa Radne (L), ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Jeanette Hellmark (L), ledamot i kommunfullmäktige och vice 
ordförande i Tornberget Fastighetsförvaltning AB:s styrelse
Gustav Klockhoff (L), ersättare i grund- och förskolenämnden
Jenny Manners (SD), ledamot i kommunfullmäktige (Avsägelsen 
gäller fr o m 2016-12-01.)
Ove Schramm (S), ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i 
stadsbyggnadsnämnden
Nils Bernhardsson (S), ersättare i kommunfullmäktige
Leif Larsson (S), ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 
grund- och förskolenämnden

Förslag till beslut
1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny 

sammanräkning efter Pa Sait Drammeh (S), Jeanette Hellmark 
(L), Jenny Manners (SD), Ove Schramm (S), Nils 
Bernhardsson (S) och Leif Larsson (S).

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ovanstående befrias från sina uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny 

sammanräkning efter Pa Sait Drammeh (S), Jeanette Hellmark 
(L), Jenny Manners (SD), Ove Schramm (S), Nils 
Bernhardsson (S) och Leif Larsson (S).

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Länsstyrelsen i Stockholms län (OBS! Expedieras tillsammans med 
följebrev från kommunfullmäktiges sekreterare.)
Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De entledigade
Berörda gruppledare
Berörda organ
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Dnr KS 2016/5

§ 318 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda

Ersättare i äldrenämnden efter Guy Lööv (S) t o m 2018-12-31
Hans Hagenius (S)
Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Yosefin Janabi (S) t o m 
2018-12-31
Bordläggning (S)
Ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Fanny Larsson (S) t o m 
2018-12-31
Bordläggning (S)

Förslag till beslut
1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nedanstående val bordläggs.

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Yosefin Janabi (S) t 
o m 2018-12-31
Ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Fanny Larsson (S) t o 
m 2018-12-31

2. Nedanstående val förrättas.
Hans Hagenius (S), ersättare i äldrenämnden efter Guy Lööv 
(S) t o m 2018-12-31

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
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För kännedom:
De valda
Berörda organ
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Dnr KS 2016/5

§ 319 Val till vissa uppdrag

Ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Åsa 
Radne (L) t o m 2018-12-31
Karl-Anders Molin (L)
Vice ordförande i Tornberget Fastighetsförvaltning AB:s styrelse 
efter Jeanette Hellmark (L) t o m utgången av årsstämma 2019
Peter Lilius (L)
Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Gustav Klockhoff (L) 
t o m 2018-12-31
Jessica Stafström (L)
Ledamot i stadsbyggnadsnämnden efter Ove Schramm (S) t o m 
2018-12-31
Bordläggning (S)
Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Leif Larsson (S) t o m 
2018-12-31
Bordläggning (S)

Förslag till beslut
1. Enligt valberedningens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nedanstående val bordläggs.

Ledamot i stadsbyggnadsnämnden efter Ove Schramm (S) t o 
m 2018-12-31
Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Leif Larsson (S) t 
o m 2018-12-31

2. Nedanstående val förrättas.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 47 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Karl-Anders Molin (L), ledamot i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden efter Åsa Radne (L) t o m 2018-12-
31
Peter Lilius (L), vice ordförande i Tornberget 
Fastighetsförvaltning AB:s styrelse efter Jeanette Hellmark (L) 
t o m utgången av årsstämma 2019
Jessica Stafström (L), ersättare i grund- och förskolenämnden 
efter Gustav Klockhoff (L) t o m 2018-12-31

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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Dnr KS 2016/5

§ 320 Val till Södertörns upphandlingsnämnd

I enlighet med nämndens reglemente väljs ledamöter och 
ersättare för två år. Varannan tvåårsperiod utser Haninge två 
ledamöter och två ersättare, medan Nynäshamn utser en ledamot 
och en ersättare. Varannan tvåårsperiod är förhållandet omvänt. 
Ordförandeskapet i nämnden roterar mellan de samverkande 
kommunerna. För perioden 2017-2018 innehar Nynäshamn posten 
som ordförande och Haninge posten som vice ordförande. Presidiet 
utses formellt av Haninge i egenskap av värdkommun.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige förrättar följande 
val för 2017-2018:
Raymond Svensson (C), ledamot Haninge kommun
Kjell Bjerrehorn (L), ledamot Haninge kommun
Mikko Svensson (S), ersättare Haninge kommun
Jeanette Hellmark (M), ersättare Haninge kommun
Av ovanstående föreslår valberedningen att fullmäktige utser 
följande ledamot till vice ordförande i 
Södertörns upphandlingsnämnd för 2017-2018:
Raymond Svensson (C), Haninge kommun
Till ordförande i Södertörns upphandlingsnämnd 2017-2018 
föreslår valberedningen att fullmäktige utser den ledamot som väljs 
av kommunfullmäktige i Nynäshamn.

Förslag till beslut
1. Enligt förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till följande förslag från 
Sverigedemokraterna:
Dennis Askling (SD), ledamot Haninge kommun
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Kjell Bjerrehorn (L), ledamot Haninge kommun
Ordföranden konstaterar att vad gäller val av ledamöter till 
nämnden finns det två förslag till beslut - valberedningens förslag 
och Sverigedemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med valberedningens förslag.
Votering begärs och verkställs genom sluten omröstning.
Resultat av sluten omröstning
Valberedningens förslag (alternativ 1): 42 röster
Sverigedemokraternas förslag (alternativ 2): 15 röster
Blank sedel: 4 röster
Ordföranden konstaterar att resultatet av den slutna omröstningen 
innebär att fullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 
förslag.
Ordföranden konstaterar därefter att vad gäller val av 
övriga uppdrag finns bara ett förslag till beslut – valberedningens – 
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nedanstående val förrättas för perioden 2017-2018.

Ledamöter
Raymond Svensson (C), tillika vice ordförande
Kjell Bjerrehorn (L)
Ersättare
Mikko Svensson (S)
Jeanette Hellmark (M)   

2. Till ordförande för perioden 2017-2018 utses den 
förtroendevalde som väljs av kommunfullmäktige i 
Nynäshamn.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 50 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:
De valda
Berörda organ
Nynäshamns kommun



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 51 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/5

§ 321  Val av Södertörns överförmyndarnämnds 
presidium

Ordförandeskapet i nämnden roterar mellan de samverkande 
kommunerna. Presidiet väljs för två år och utses formellt av 
Haninge i egenskap av värdkommun.
Kommunfullmäktige föreslås förrätta följande val:
Ordförande i Södertörns överförmyndarnämnd för 2017-2018
Anna Lund (KD), Tyresö kommun
Vice ordförande i Södertörns överförmyndarnämnd för 2017-2018
Ola Hägg (S), Nynäshamns kommun

Förslag till beslut
1. Enligt ovanstående förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nedanstående val förrättas.

Anna Lund (KD), Tyresö kommun, ordförande i Södertörns 
överförmyndarnämnd för 2017-2018 
Ola Hägg (S), Nynäshamns kommun, vice ordförande i 
Södertörns överförmyndarnämnd för 2017-2018

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
Personalavdelningen (löneenheten och Maine Söderlund)
Kansliet KSF (förtroendemannaregistret)
För kännedom:



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 52 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

De valda
Berörda organ
De samverkande kommunerna



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 53 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 322 Framställan av interpellationer och frågor

KS 2016/508
Interpellation från Pia Lublin (L) om nämndens 
verksamhetsplanering och uppföljning av verksamheten

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 
Coksürer (MP).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 
Coksürer (MP).
__________
KS 2016/509
Interpellation från Sara Sixten (M) om sjunkande kunskapsnivåer i 
Brandbergsskolan

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av grund- och förskolenämndens ordförande Maria 
Fägersten (S).
__________



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 54 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

KS 2016/510
Interpellation från Sven Gustafsson (M) om stödet till föreningarna 
i kulturparken

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 
Coksürer (MP).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 
Coksürer (MP).
__________
KS 2016/511
Interpellation från Mattias Bernhardsson (RS) om arbetsvillkoren 
för taxiförare som kör skolskjutsar på uppdrag av Haninge 
kommun

Förslag till beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av Södertörns upphandlingsnämnds ordförande 
Raymond Svensson (C).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa 
sammanträde av Södertörns upphandlingsnämnds ordförande 
Raymond Svensson (C).
__________
Expedieras: Akter
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 55 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 323 Anmälan av motioner

KS 2016/496
Motion från Marie Litholm (KD) om utvärdera och utveckla 
strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling

Förslag till beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/499
Motion från Tobias Hammarberg (L) om att öka effektiviteten i de 
kommunala verksamheterna

Förslag till beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/500
Motion från Tobias Hammarberg (L) om att det ska vara enkelt att 
leva i Haninge - avskaffa meningslösa regler

Förslag till beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 56 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

KS 2016/502
Motion från Martina Mossberg (M) om ny skola på Ornö

Förslag till beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________
KS 2016/512
Motion från Martina Mossberg (M) om ett trygghetslöfte till 
invånarna i Haninge kommun

Förslag till beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

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



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 57 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 324 Anmälan av medborgarförslag

KS 2016/464
Medborgarförslag: Fartgupp/fartminskning på Bondvägen på Gudö

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2016/472
Medborgarförslag: Ersätt trasig paviljong med utegym vid 
Svartbäckens by

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 
för beslut.
__________
KS 2016/479
Medborgarförslag: Fritidspersonal på Brandbergens konstgräsplan 
på sommarlovet

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



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 58 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 
för beslut.
__________
KS 2016/481
Medborgarförslag: Förbättra tillgängligheten till sopstationen på 
Handens centrumparkering

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2016/501
Medborgarförslag: Sätt upp en permanent skylt i Västerhaninge 
centrum som visar var Röda Korset finns och med öppet tider

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för 
beslut.
__________
KS 2016/503
Medborgarförslag: Fixa en ordentlig skateboardpark i Haninge

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



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 59 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.
__________
KS 2016/504
Medborgarförslag: Rusta upp skateboardrampen i Västerhaninge

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.
__________
KS 2016/505
Medborgarförslag: Skateboardparker i Haninge

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.
__________
Expedieras:
Akter
För kännedom:
Förslagsställarna
Berörda nämnder



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 60 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/451

§ 325 Svar på interpellation från Samuel Skånberg 
(V) om allaktivitetshus i Brandbergen

Svar lämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet 
Coksürer (MP).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 61 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/452

§ 326 Svar på interpellation från Samuel Skånberg 
(V) om krisberedskap i kommunen

Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 62 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/453

§ 327 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) 
om anställning av personer med 
funktionsnedsättning

Svar lämnas av socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 63 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/454

§ 328 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om företagsklimatet i kommunen

Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 64 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/455

§ 329 Svar på interpellation från Joakim Goding (M) 
om nedgången i biblioteksutlåning och 
tillgång till ny media

Interpellanten Joakim Goding (M) är inte närvarande vid 
sammanträdet.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 65 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/456

§ 330 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om planerad flytt av Ribby förskolas gård

Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) är 
inte närvarande vid sammanträdet.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 66 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/457

§ 331 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om arvodesnedskärningar till gode män

Interpellanten Alexandra Anstrell (M) är inte närvarande vid 
sammanträdet.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 67 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/458

§ 332 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om det ökande försörjningsstödet och 
arbetslösheten

Interpellanten Alexandra Anstrell (M) är inte närvarande vid 
sammanträdet.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 68 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/459

§ 333 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om ekologiska inköp

Interpellanten Alexandra Anstrell (M) är inte närvarande vid 
sammanträdet.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 69 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/460

§ 334 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell 
(M) om vart arbetet med besöksnäringen i 
Haninge tog vägen

Interpellanten Alexandra Anstrell (M) samt besöksnäringsansvarig 
Ulla-Britt Öhman (C) är inte närvarande vid sammanträdet.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 70 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/461

§ 335 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om skolkande gymnasieelever

Svar lämnas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande Anders Nordlund (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 71 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/462

§ 336 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) 
om lärartäthet och sjukfrånvaro i Haninges 
skolor

Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) är 
inte närvarande vid sammanträdet.

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 72 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/463

§ 337 Svar på interpellation från Martina Mossberg 
(M) om renoveringen av Ornö skola

Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Förslag till beslut
1. Interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Politiska sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 73 (73)

Sammanträdesdatum
2016-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 338 Meddelanden

Om inget annat anges finns meddelandena hos 
kommunfullmäktiges sekreterare.
Protokollsutdrag grund- och förskolenämnden 2016-10-05; § 118 
Medborgarförslag: Laga halalkött separat i stället för vegetarisk 
mat till våra barn   Dnr KS 2016/127   GFN 2016/118
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-10-19; § 120 
Medborgarförslag: Inför parkeringsförbud på Vendelsö gårdsväg 
Dnr KS 2016/186   SBN 2016/252
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-10-19; § 121 
Medborgarförslag: Montera tydliga skyltar om vad som gäller vid 
tomgångskörning vid varje förskola och skola   Dnr KS 2016/172   
SBN 2016/253

Förslag till beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Ordföranden informerar om att luciatåg och utdelning av 
tillgänglighetspriset kommer att äga rum vid fullmäktiges 
sammanträde den 5 december och med anledning av detta 
kortas frågestunden ned till 30 minuter.
__________
Expedieras: Akter
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