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 Justeringen av kommunstyrelsens protokoll tillkännages genom 
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Underskrift 
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§ 182 Val av justerare 

Förslag till beslut 
1. Martina Mossberg (M) väljs till justerare. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Martina Mossberg (M) väljs till justerare. 

__________ 
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§ 183 Förslag om öppet sammanträde 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 28 bör nämnden ha öppet 
sammanträde vid behandling av medborgarförslag om förslaget är av 
allmänt intresse. Det åligger även kommunstyrelsen enligt § 13 i 
samma reglemente att besluta om öppna sammanträden. Det föreslås 
därför att kommunstyrelsens sammanträde är öppet under de 
paragrafer som behandlar inkomna medborgarförslag. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten under 
paragraferna som behandlar inkomna medborgarförslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten under 

paragraferna som behandlar inkomna medborgarförslag. 

__________ 
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§ 184 Presentation av nya medborgarförslag 

Sammanfattning 
När ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige 
för beslut ska förslagsställaren erbjudas möjlighet att presentera sitt 
medborgarförslag för kommunstyrelsen inför vidare beredning av 
ärendet. 

Nedan presenteras medborgarförslag som har överlämnats från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. 

KS 2015/238 

Inför redovisning av arbetstid för kommunens personal 

Underlag för presentation 

Medborgarförslag Inför redovisning av arbetstid för kommunens 
personal inkom 2015-05-13. 

KS 2015/261 

Inför en telefonväxel/svarsgrupp som kan svara på enklare frågor 

Underlag för presentation 

Medborgarförslag Inför en telefonväxel/svarsgrupp som kan svara på 
enklare frågor inkom 2015-06-02. 

KS 2015/262 

Stadsplaneändring Dalarövägen 33 

Underlag för presentation 

Medborgarförslag Stadsplaneändring Dalarövägen 33 inkom 2015-06-
02. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Medborgarförslagen lämnas till kommunstyrelseförvaltningen för 
vidare beredning. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Medborgarförslagen lämnas till kommunstyrelseförvaltningen för 

vidare beredning. 

__________ 
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Dnr KS 2015/6 

§ 185 Budgetuppföljning 

Sammanfattning 
I enlighet med ekonomi och verksamhetsstyrreglerna lämnas en 
månadsrapport omfattande budgetuppföljning, prognos och finansiell 
utveckling. 

Kommunens budgeterade resultat efter juli är 67,8 miljoner kronor, 
vilket är 10,9 mnkr lägre än ursprunglig budget men oförändrat 
jämfört med senaste uppföljningen efter maj månad. 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i maj om 
överföring av driftmedel från 2014 till 2015 om 10,9 mnkr vilket 
försämrade årets budgeterade resultat med motsvarande (KF 2015-
05-11 § 68). 

Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 36,5 mnkr, medan 
finansförvaltningen prognosticerar ett överskott på 22,0 mnkr. Den 
skattefinansierade verksamhetens prognos om underskott motsvarar 
0,95 % av total årsbudget. 

Årsprognosen för kommunen totalt är 53,3 mnkr vilket är 14,5 mnkr 
sämre än årsbudget och 3,0 mnkr bättre än föregående årsprognos. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognosticerar ett 
överskott på 7,0 mnkr inklusive nämndens oförbrukade reserv, vilket 
är 3,0 mnkr bättre än föregående prognos. Äldrenämnden 
prognostiserar oförändrat sedan maj ett underskott på 46,5 mnkr och 
varnar i risk och känslighetsanalys för ytterligare försämrade 
prognoser framöver i storleksordningen 20,0 mnkr om volymerna 
fortsätter att utvecklas. Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett 
överskott på 1,0 mnkr vilket motsvarar nämndens oförbrukade reserv. 
Valnämnden har tilldelats 2,1 mnkr i budget men väntas förbruka 100 
tkr. Övriga nämnder prognosticerar ett nollresultat. 

Sedan förra uppföljningen har ingen ny skatteprognos kommit. Enligt 
den senaste prognosen, daterad 2015-04-29, kommer de samlade 
skatteintäkterna och generella statsbidrag att vara 3 900,1 mnkr, vilket 
är 13,0 mnkr sämre än den budgeterade. Finansnettot prognostiseras 
att bli 10,0 mnkr bättre än budgeterat, främst på grund av en lägre 
räntenivå än vad som räknades med i budgeten. AFA 
Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse beslutade 2015-03-26 att återbetala 
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premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för 
Avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004. Detta innebär att denna del 
av finansförvaltningen prognostisera ett överskott på 25,0 mnkr. 

Totalt innebär prognosen för finansförvaltningen ett överskott på 
22,0 mnkr. 

Underlag för beslut 
- Tjänsteutlåtande 2015-08-11 - Uppföljning och prognos per 31 juli 
2015. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Budgetuppföljningen godkänns. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Budgetuppföljningen godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: ekonomiavdelningen 

För kännedom: Samtliga nämnder 
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Dnr KS 2015/211 

§ 186 Naturvårdsplan för Haninge kommun 
 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
2010-04-21 beslutade miljönämnden att uppdra åt 
kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en naturvårdsplan. Ett 
förslag till naturvårdsplan remitterades till kommunens nämnder och 
bolag samt till utvalda externa instanser för synpunkter. Remisstiden 
varade mellan 2012-07-10 och 2012-10-31 och sammanlagt inkom 38 
remissvar. De inkomna synpunkterna sammanställdes och 
inarbetades, i förekommande fall i naturvårdsplanen. Miljönämnden 
beslutade vid sitt sammanträde 2013-04-24 att godkänna 
naturvårdsplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Inför antagandet i kommunfullmäktige konstaterades att en 
omstrukturering av planen vore lämplig. Föreliggande naturvårdsplan 
har omstrukturerats och består av ett huvuddokument samt sju 
bilagor. I bilagorna ligger sådana delar som kontinuerligt förändras 
såsom åtgärdsplan, olika kunskapsunderlag, etc. 

Naturvårdsplanen anger övergripande målsättningar för kommunens 
naturvårdsarbete med utgångspunkt från fem åtgärdsområden. Inom 
varje åtgärdsområde finns konkreta åtgärder som respektive nämnd 
och bolag bör genomföra för att fullfölja planens målsättningar. 
Åtgärderna finns redovisade i en åtgärdplan (bilaga1). 

Naturvårdsplanen utgår från de nationella och regionala miljömålen 
om biologisk mångfald. Naturvårdsplanens övergripande syfte är att 
bevara och utveckla kommunens naturvärden och därmed skapa 
förutsättningar för välfungerande ekosystem och en rik biologisk 
mångfald. Naturvårdsplanen ska utgöra kunskapsunderlag samt 
fungera som vägledning och underlagsmaterial för naturvårdsarbetet 
liksom för övrig samhällsplanering och myndighetsutövning i 
kommunen. 

En bärande del av naturvårdsplanen är naturkatalogen som redovisar 
naturområden i kommunen som har betydelse för biologisk mångfald. 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  13 (43) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-08-24   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Områden i kategori 1-3 i naturvårdsplanen innefattar biotoper med 
sådana naturvärden att samhället behöver skydda dem för att uppnå 
de nationella målen om biologisk mångfald. Naturkatalogen redovisas 
i bilaga 2. 

Pengar ska årligen avsättas i budget för kontinuerliga 
naturvårdsinsatser inom åtgärdsområdena. Varje nämnd och bolag 
ansvarar för att medel för genomförande säkerställs i mål- och 
budgetprocessen. Uppföljning av naturvårdsplanen ska ske årligen 
och i samband med kommunens årsredovisning. I samband med 
aktualitetsprövningen av översiktsplanen prövas även om 
naturvårdsplanen är aktuell. 

Beslutet om naturvårdsplanen omfattar enbart själva planen med 
övergripande målsättningar och åtgärdsområden. Bilagorna är 
underlag och ingår inte i beslutet. 

Underlag för beslut 
Naturvårdsplan för Haninge kommun 

Bilaga 1        Åtgärdsplan 

Bilaga 2        Naturkatalog för Haninge kommun 

Bilaga 2a        Karta över Naturvärdesområden, land 

Bilaga 2b        Karta över Naturvärdesområden, vatten 

Bilaga 2c        Naturvärdesområden, lista 

Bilaga 3        Bakgrund, utgångspunkter och källförteckning 

Bilaga 4        Naturvärden och friluftsliv 

Bilaga 5        Skyddad natur i Haninge 

Bilaga 5a        Karta över skyddad natur i Haninge 

Bilaga 6        Hotade och fridlysta arter i Haninge 

Bilaga 7        Naturen i lagstiftningen 

Miljönämndens beslut om antagande av naturvårdsplanen från 2013-
04-24 § 36 inklusive bilagor och remissammanställning. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 
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1. Naturvårdsplanen antas. 

2. Berörda nämnder och kommunens bolag ges i uppdrag att årligen 
arbeta med konkreta åtgärder med åtgärdsplanen som underlag. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M) yrkar, med instämmande av Marie Litholm 
(KD) och Tobias Hammarberg (FP) bifall till eget förslag (bilaga). 
Meeri Wasberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med det egna förslaget från 
(M), (FP) och (KD) samt att ärendet behandlas parallellt med den nya 
översiktsplanen. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut; 
yrkandet om återremiss och att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 

kommunstyrelseförvaltningen. Ärendet kommer att behandlas 
parallellt med den nya översiktsplanen. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Samtliga nämnder, Haninge Bostäder, Tornberget 

För kännedom: Planeringschefen 
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Dnr KS 2015/313 

§ 187 Hemställan från Haninge Bostäder om 
kommunfullmäktiges godkännande att avyttra 
fastigheten Kalvsvik 11:12 

 

 
ÄRENDET UTGÅR 

  

__________ 
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Dnr KS 2015/241 

§ 188 Ansökan för förlängd och ökad borgen för 
Haninge Rackethall/Västerhaninge 
tennisklubb 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Västerhaninge Tennisklubb har lämnat in en ansökan om förlängning 
av nuvarande kommunala borgen samt en höjning av 
borgensbeloppet till 2,5 mnkr, vilket är en höjning med 750 tkr. 
Nuvarande lån är 1 750 tkr. Västerhaninge tennisklubb har planer på 
att genomföra renoveringar av armaturer och tak på Haninge 
rackethall. 

Kultur- och fritidsnämnden har haft ärendet på remiss och beslutade 
2015-06-17, § 34, föreslå kommunfullmäktige att godkänna ansökan 
från Västerhaninge tennisklubb. 

Förvaltningens synpunkter 
I underlaget till kultur- och fritidsnämnden har 
kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 
skrivit fram ett gemensamt underlag för beslutet. Kultur- och 
fritidsförvaltningen ställer sig positiv till föreningens verksamhet och 
kommunstyrelseförvaltningen, som har granskat föreningens 
ekonomi, gör bedömningen att föreningen uppfyller de ekonomiska 
kraven. Föreningen har de två senaste åren haft ett positivt resultat 
108 tkr respektive 128 tkr, vilket har stärkt föreningens ekonomi. 
Kommunstyrelseförvaltningen har därför inget att erinra mot kultur- 
och fritidsnämndens förslag att godkänna ansökan om borgen. 

Beträffande borgensavgift föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
engångsavgiften på 1 procent endast tas ut på den utökade delen av 
borgen samt om föreningen inte lämnar en säkerhet för lånet skall en 
årlig borgensavgift på 0,25 procent tas ut av det kvarstående 
skuldbeloppet vid utgången av avgiftsåret. 

Underlag för beslut 
Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 § 34. 
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Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-08 ”Ansökan från Västerhaninge 
Tennisklubb om förlängning och utökad kommunal borgen”. 

Ansökan från Västerhaninge tennisklubb daterad 2015-05-12. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Haninge kommun ingår borgen såsom för egen skuld för 
Västerhaninge Tennisklubbs låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 2,5 mnkr. 

2.    Haninge kommuns borgensåtagande tidsbegränsas till 2025-12-
31. 

3.    En engångsavgift på 1 procent tas ut på den utökade delen (750 
000 kr) av borgensbeloppet. 

4.    Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp i enlighet 
med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter i Haninge 
kommun, för närvarande 0,25 procent per år. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.    Haninge kommun ingår borgen såsom för egen skuld för 
Västerhaninge Tennisklubbs låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 2,5 mnkr. 

2.    Haninge kommuns borgensåtagande tidsbegränsas till 2025-12-
31. 

3.    En engångsavgift på 1 procent tas ut på den utökade delen (750 
000 kr) av borgensbeloppet. 

4.    Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp i enlighet 
med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter i Haninge 
kommun, för närvarande 0,25 procent per år. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Västerhaninge Tennisklubb, kultur- och 
fritidsnämnden 
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Dnr KS 2015/27 

§ 189 Motion från Henrik Svensson (SD) om utökad 
belysning i Västerhaninge centrum efter kl. 
18.00 under vinterhalvåret 

 

Ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Henrik Svensson (SD) föreslår i en motion att kommunen ska se till 
att det blir en bättre och utökad belysning i Västerhaninge centrum, 
efter klockan 18.00 under vinterhalvåret (oktober-mars) för att öka 
tryggheten för kommuninvånarna som vistas i detta område. 

Förvaltningens synpunkter 
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden. Nämnden har 
2015-04-22, § 57, svarat att stadsbyggnadsförvaltningens utbyte av 
belysningsarmaturer i Västerhaninge centrum bedöms uppfylla 
motionärens önskemål om en förbättrad belysning. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar härutöver att kommunens 
gatubelysning i Västerhaninge centrum följer en tidsmässigt styrd 
belysning som tänds och släcks beroende på hur mörkt det är ute. 
Mot ovanstående bakgrund anser förvaltningen att motionen inte ska 
föranleda någon åtgärd. 

Underlag för beslut 
Motionen. 

Stadsbyggnadsnämndens remissvar 2015-04-22, § 57. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen anses m h t stadsbyggnadsnämndens remissvar och 
kommunstyrelseförvaltningens synpunkter besvarad. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Kennerth Valtersson (SD) yrkar på bifall till motionen. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. 
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 anses m h t stadsbyggnadsnämndens remissvar och 
kommunstyrelseförvaltningens synpunkter besvarad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden 
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Dnr KS 2015/317 

§ 190 Direktiv för översyn av äldreförvaltningen 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-11 § 106, i samband 
med överföringen av driftsmedel till 2015, beslutades bland annat: 

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

Bakgrunden till beslutet är det underskott som äldrenämnden 
prognostiserar för 2015. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen har fört diskussioner med 
revisionsföretaget E&Y, som även anlitas som de förtroendevalda 
revisorernas biträde, för att genomföra uppdraget. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med E&Y tagit fram 
en projektplan för att precisera uppdraget. 

Underlag för beslut 
- Projektplan avseende genomlysning av äldreomsorgen i Haninge 
kommun daterad 2015-07-02 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Projektplanen avseende genomlysning av äldreomsorgen i Haninge 
kommun godkänns. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Marie Litholm (KD) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Projektplanen avseende genomlysning av äldreomsorgen i Haninge 

kommun godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: Äldrenämnden 
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Dnr KS 2015/252 

§ 191 Leader Stockholmsbygd, EUs programperiod 
2014-2020 

Sammanfattning 
Under hösten 2014 deltog kommunerna Östhammar, Norrtälje, 
Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn i arbetet med att 
tillsammans utveckla en ny utvecklingsstrategi för fortsatt arbete med 
lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden, Leader Stockholmsbygd. 
Strategin har prioriterats som en av dem som Jordbruksverket 
bedömer ha goda förutsättningar och har tilldelats en budget om 46 
mnkr för programperioden. 

För start av verksamheten krävs att medverkande kommuner fattat 
beslut om medfinansiering och deltagande och representation i 
styrelsen för Leader Stockholmsbygd, enligt framställan från Leader 
Uross 2015-05-26 (bilaga) 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelsen har 2015-02-16, § 55, beslutat om deltagande i 
Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under perioden 
2015-2022. För 2015 avsattes i samma beslut 107 765 kronor samt 
beslutades om ett rambelopp om maximalt 215 000 kr per år för 
återstående period. Det senare beloppet skulle slutligt fastställas i 
samband med Jordbruksverkets beslut om budget för perioden. 
Kommunstyrelseförvaltningen anser därmed att beslut om 
representation och slutgiltigt beslut om medfinansiering är i enlighet 
med tidigare ställningstaganden. 

Underlag för beslut 
Lokal utvecklingsstrategi för Leader Stockholmsbygd 

2015-02-16 § 55 Kommunstyrelsens beslut Medfinansiering Leader 
Stockholmsbygd 

2015-02-16 Särskilt yttrande M,FP, KD 

2015-05-26 Framställan Kommunal medverkan i Leader 
Stockholmsbygd inom ramen för EUs strukturfondsprogram 2014-
2020 
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Erik Josephson, kommunstyrelseförvaltningen, utses till ordinarie 
ledamot i styrelsen för Leader Stockholmsbygd med Ulla-Britt 
Öhman (C) som ersättare. 

2. Haninge kommun medfinansierar Leader Stockholmsbygd med 215 
000 kr årligen 2016-2021 samt med 107 500 kr för jan-juni 2022. 

3. Finansieringen sker inom kommunstyrelsens ram. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Särskilda yttranden 
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (FP) och Marie Litholm 
(KD) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande vilket 
kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Erik Josephson, kommunstyrelseförvaltningen, utses till ordinarie 

ledamot i styrelsen för Leader Stockholmsbygd med Ulla-Britt 
Öhman (C) som ersättare. 

2. Haninge kommun medfinansierar Leader Stockholmsbygd med 215 
000 kr årligen 2016-2021 samt med 107 500 kr för jan-juni 2022. 

3. Finansieringen sker inom kommunstyrelsens ram. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: Göran Svensson, Ulla-Britt Öhman, Erik Josephson, 
Peter Jemtbring, Jörn Karlsson 
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Dnr KS 2015/314 

§ 192 Begäran från gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden om medgivande 
för användning av 3 mnkr för 
introduktionsprogrammet 

Sammanfattning 
I samband med mål och budget beslutade kommunfullmäktige 2014-
12-08 att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillskjuts 3 
miljoner kronor för 2015 för introduktionsprogrammet, under 
förutsättning att inte andra medel inom nämndens budgetram kan tas 
i anspråk. Nämnden skall lämna en redogörelse till kommunstyrelsen 
över motiven för att ta i anspråk beloppet. Kommunstyrelsen 
medgivande krävs för att använda pengarna.” 

För att skapa en utbildning som bättre kan samspela med varje elevs 
drivkraft och motivation att genomgå en utbildning som leder till 
arbete, utan att behöva vänta på nästa läsårsstart, planerar gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden för en ny form av utbildning inom 
ramen för yrkesintroduktion individuellt med start höstterminen 
2015. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att 
kommunstyrelsen medger användning av de 3 mnkr som avsatts i 
budgetjustering för att inrätta yrkesintroduktion individuellt enligt den 
modell som utbildningsförvaltningen beskrivit. 

Förvaltningens synpunkter 
I kommunfullmäktiges beslut 2014-12-08 var förutsättningen att inga 
andra medel inom nämndens ram skulle kunna tas i anspråk för det 
individuella programmet. I underlaget från utbildningsförvaltningen 
och nämnden finns inga skrivningar om detta. 
Kommunstyrelseförvaltningen förutsätter att inga andra medel finns 
inom nämndens ram för ändamålet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inget att erinra mot förslaget. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-08 innebär redan att beslut om 
verksamheten finns. Däremot så är den ekonomiska beräkningen i 
underlaget från utbildningsförvaltningen, 3 mnkr, en årskostnad. Då 
verksamheten startar vid terminsstart 2015 borde endast hälften av 
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summan behöva tas i anspråk under 2015. Helårseffekten 2016 finns 
inräknad i ramen 2016 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Med anledning av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen 
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får under 2015 
ianspråkta 1 500 tkr av de budgeterade 3 mnkr. Resterande belopp 
skall lämnas tillbaka i form av ett överskott vid årets slut. 

Underlag för beslut 
- Protokoll GVN 2015-05-18 § 48 

- Tjänsteutlåtande GVN 2015-05-07 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får under 2015 i 
anspråkta 1 500 tkr av de budgeterade 3 mnkr. 

Särskilda yttranden 
Martina Mossberg (M), Marie Litholm (KD) och Tobias Hammarberg 
(FP) hemställer om att lämna särskilt yttrande vilket kommunstyrelsen 
medger. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får under 2015 i 

anspråkta 1 500 tkr av de budgeterade 3 mnkr. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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Dnr KS 2015/322 

§ 193 Rapport om IT-drift för Fredrika Bremerskolan 

Sammanfattning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har genom beslut 2014-11-
25, § 86, begärt att kommundirektörens IT-styrgrupp verkar för att 
gymnasieskolorna och vuxenutbildningen snarast tillåts återgå till egen 
IT-produktion, helt skild från övriga kommunens IT-infrastruktur, 
och som inkluderar serverhall, nätverk och egna IT-anställda. 

Förvaltningens synpunkter 
Den nämnda IT-styrgruppen har upphört. Den hade en viktig funk-
tion under planeringen och genomförandet av outsourcingen av 
kommunens IT-drift samt under det senaste s k plattformsbytet. 
Behovet av en särskild IT-styrgrupp har därefter bortfallit. 
Koncerngemensamma IT-frågor hanteras av kommundirektörens 
ledningsgrupp. Som exempel kan nämnas att ledningsgruppen just nu 
är styrgrupp för pågående arbete med att ta fram förslag till ny IT-
strategi och IT-plan. 

Kommunstyrelseförvaltningen och utbildningsförvaltningen har med 
anledning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens begäran 
tillsatt en gemensam arbetsgrupp för att utreda sakfrågan. 
Arbetsgruppen har redovisat två alternativ. Det ena alternativet ligger 
inom gällande driftavtals ram. Det andra alternativet innebär att 
Fredrika Bremerskolan fram till 2018 medges att bedriva IT-
verksamhet utanför nuvarande driftavtals ram. 

Med anledning av vad som har framkommit under utredningen har 
kommunstyrelseförvaltningen och utbildningsförvaltningen träffat en 
särskild överenskommelse. Den innebär att Fredrika Bremerskolan 
under ett antal angivna förutsättningar fram till 2017-12-31 medges att 
driva IT-verksamhet riktad mot den pedagogiska verksamheten i egen 
regi och därmed inte ingå i kommunens infrastruktur eller avropa 
tjänster på nuvarande driftavtal. Det framgår samtidigt av 
överenskommelsen att IT-verksamheten vid Fredrika Bremerskolan 
ingår i kommande upphandling av IT-drift för hela kommunen. 
Upphandlingen avses leda till nytt driftavtal fr o m 2018. Det framgår 
också att verksamheten vid Fredrika Bremerskolan ingår i arbetet med 
IT-strategi och IT-plan. 
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Underlag för beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2014-11-25, § 86. 

Överenskommelse om IT-verksamheten vid Fredrika Bremerskolan, 
daterad 2015-06-16. 

Rapport till styrgrupp – Gymnasiet IT-uppdrag, daterad 2015-06-02. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelseförvaltningens rapport godkänns. 

Särskilda yttranden 
Marie Litholm (KD) och Martina Mossberg (M) hemställer om att 
lämna ett särskilt yttrande, vilket kommunstyrelsen medger. Tobias 
Hammarberg (FP) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande vilket 
kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelseförvaltningens rapport godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
Beställarenhet IT 
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Dnr KS 2015/307 

§ 194 Haninge kommuns miljöpris 2015 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammansträde 2009-02-09 att 
instifta ett miljöpris. Priset benämns Haninge kommuns miljöpris och 
delas årligen ut till ett företag, en person eller en verksamhet som 
nyliggen gjort viktiga insatser för miljön i Haninge inom något av 
områden natur, vatten, klimat, livsmedel eller konsumtion/avfall. 
Eftersom miljönämnden har upphört är det kommunstyrelsen som 
utser pristagare. 

Enskilda medborgare och medarbetare i Haninge kommun har 
nominerat åtta kandidater till Haninge kommuns miljöpris 2015. 
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och tagit fram ett 
förslag till beslut som innebär att Haninge kommuns miljöpris 2015 
tilldelas Båtskroten Sverige AB. 

Förvaltningens synpunkter 
Motivering 

Grundarna av Båtskroten Sverige AB har genom nytänkande 
entreprenörskap lyft ett miljöproblem och tagit fram en lösning som 
de omvandlat till en affärsidé. Företaget har byggt upp ett 
rikstäckande nätverk för återvinning och miljöanpassat 
omhändertagande av uttjänta fritidsbåtar – något som tidigare inte 
funnits i Sverige. Kopplat till skrotningen bedriver Båtskroten också 
handel med reservdelar, vilket leder till ökad återvinning och minskad 
resursanvändning. I hela kedjan, från bärgning och transport till 
materialåtervinning, finns ett tydligt miljöfokus. Med sin verksamhet 
bidrar det Musköbaserade företaget till att lösa det växande 
miljöproblemet med skrotbåtar och bidrar därmed till en förbättrad 
havsmiljö inte bara i Haninge kommun utan i hela Östersjön. 

Underlag för beslut 
- Nomineringar till Haninge kommuns miljöpris 2015 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar: 
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1. Haninge kommuns miljöpris 2015 tilldelas Båtskroten Sverige AB. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Haninge kommuns miljöpris 2015 tilldelas Båtskroten Sverige AB. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/294 

§ 195 Planbesked för Sundby 7:536, Ornö 

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked inkom 2015-04-24. Gällande detaljplan 
medger fritidsbebyggelse inom del av Sundby 7:536, men sökanden 
anser att byggrätten skulle behöva utökas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har efter utredning kommit fram till att 
den bedömning som gjorts i gällande detaljplan, om lämplig yta att 
bebygga inom fastigheten, fortfarande gäller och avstyrker 
planändring. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i 
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-05-25. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Sökanden meddelas att kommunen inte kommer att arbeta fram 
en ny detaljplan för Sundby 7:536. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M) yrkar, med instämmande av Marie Litholm 
(KD) och Tobias Hammarberg (FP), bifall till eget förslag (bilaga). 
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens 
förslag. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från 
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (FP) och Marie Litholm 
(KD). Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1.    Sökanden meddelas att kommunen inte kommer att arbeta fram 

en ny detaljplan för Sundby 7:536. 

Reservationer 
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck - 
samtliga (M) - Tobias Hammarberg och Pia Lublin - samtliga (FP) - 
och Marie Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  33 (43) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-08-24   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/295 

§ 196 Planuppdrag för Arbottna 1:28, Drömgården 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2015-06-08, § 150, planprogram för 
Arbottna 1:28. I programmet föreslås att programområdet 
detaljplaneläggs etappvis och att första etappen blir kring befintlig 
herrgård. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anhåller nu om planuppdrag för första 
etappen. Syftet är att utreda lämplig exploateringsgrad, placering av 
bostäder och verksamheter, erforderlig infrastruktur och skydd av 
natur- och betesmark. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker planuppdrag. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-06-16. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 
detaljplan för etapp 1 inom Arbottna 1:28. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M), Marie Litholm (KD) och Tobias Hammarberg 
(FP) yrkar bifall till tilläggsförslag (bilaga). 

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till tilläggsförslag från Martina 
Mossberg (M), Marie Litholm (KD) och Tobias Hammarberg (FP) 
med justering enligt följande: Kommunstyrelseförvaltningen ges i 
uppdrag att se över möjligheten att ta fram ett förslag till avtal med 
exploatören som säkerställer att den i planförfrågan planerade 
verksamheten och miljövårdande åtgärderna säkerställs inför ett 
antagande av detaljplan. Martina Mossberg (M), Marie Litholm (KD) 
och Tobias Hammarberg (FP) instämmer i justeringen. 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunalrådsberedningens förslag inklusive justerat 
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tilläggsförslag från Martina Mossberg (M) Marie Litholm (KD) och 
Tobias Hammarberg (FP), och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en detaljplan 

för etapp 1 inom Arbottna 1:28. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att se över 
möjligheten att ta fram ett förslag till avtal med exploatören som 
säkerställer att den i planförfrågan planerade verksamheten och 
miljövårdande åtgärderna säkerställs inför ett antagande av 
detaljplan. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS-MEX 2015/75 

§ 197 Planuppdrag för Kolartorp 2:33 inom 
Kolartorp etapp 2 

Sammanfattning 
Gällande detaljplan för Kolartorp etapp 2 medger att det finns max 
sex tomter inom det kvarter där Kolartorp 2:33 är belägen. I den 
beslutade gatukostnadsutredningen förutsätts att fastigheten ska delas 
i två fastigheter i enlighet med detaljplanens bestämmelser och 
belastas med två gatukostnadsandelar. Efter detaljplanen antogs har 
Lantmäteriet medgett avstyckning av en fastighet som inte förutsattes 
delas i gatukostnadsutredningen. Därmed har maxantalet tomter för 
kvarteret uppfyllts innan Kolartorp 2:33 sökt om avstyckning. 
Kolartorp 2:33 har fakturerats för två gatukostnadsandelar. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen anser det oskäligt att Kolartorp 2:33 
ska faktureras gatukostnader för en byggrätt som inte går att utnyttja 
och föreslår att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en 
detaljplan som medger avstyckning av en tomt från Kolartorp 2:33. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-06-24. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 
detaljplan för Kolartorp 2:33 som medger avstyckning av en tomt. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 

detaljplan för Kolartorp 2:33 som medger avstyckning av en tomt. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom:  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Kommunstyrelsen Protokoll  36 (43) 

  Sammanträdesdatum   
  2015-08-24   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/296 

§ 198 Planuppdrag för Vendelsö 3:1714, 
Infartsparkering Sågen, Vendelsö 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag i början av 2014 föreslogs att kommunen 
skulle ordna infartsparkering genom utökning av befintlig parkering 
vid Norrbyvägen/Listvägen. I kommunstyrelsens svar på 
medborgarförslaget konstaterades att föreslaget läge skulle ta i 
anspråk befintlig byggrätt, vilket bedömdes olämpligt. Av underlaget i 
ärendet framgår vidare att vad gäller frågan om parkeringsplats vid 
början av Norrbyvägen kommer kommunstyrelseförvaltningen lämna 
ett underlag inför arbetet med kommunens budget för 2016 om 
utbyggnad av parkering. I den av kommunfullmäktige 2015-06-08, § 
146, fastställda Mål och budget 2016-2017 finns investeringsmedel 
2017 för att bygga en parkering. 

Stadsbyggnadsförvaltningen utrett ett läge för möjlig infartsparkering 
inom kommunägda Vendelsö 3:1714. Markområdet är planlagt som 
park/plantering, är beläget nära busshållplatsen och del används idag 
som privat parkering. Stadsbyggnadsförvaltningen anhåller om 
planuppdrag för att möjliggöra infartsparkering och därmed även 
studera möjlighet till cykelparkering. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker planuppdrag. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-06-16. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar     

1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 
detaljplan som medger infartsparkering inom Vendelsö 3:1714. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Marie Litholm (KD), Tobias Hammarberg (FP) och Martina 
Mossberg (M) yrkar bifall till tilläggsförslag (bilaga). Göran Svensson 
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(S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens förslag. Meeri Wasberg 
(S) yrkar avslag på tilläggsförslaget. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag samt tilläggsförslag från Marie 
Litholm (KD), Tobias Hammarberg (FP) och Martina Mossberg (M). 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens 
förslag. 

Särskilda yttranden 
Marie Litholm (KD), Tobias Hammarberg (FP) och Martina 
Mossberg (M) hemställer om att lämna tilläggsförslaget som särskilt 
yttrande, vilket kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 

detaljplan som medger infartsparkering inom Vendelsö 3:1714. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/293 

§ 199 Planuppdrag för Åby 1:206 Parkskolan, 
Västerhaninge 

Sammanfattning 
Lokalförsörjningsenheten har önskemål om att bygga en ny skola och 
även utreda möjligheten till en idrottshall inom del av Åby 1:206. 
Aktuellet markområde är i gällande detaljplan en s.k. A-tomt med en 
begränsad byggnadshöjd om 10,6 meter. Projektet förutsätter att 
befintliga Parks förskola rivs. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker planuppdrag under 
förutsättning att fastighetsägaren Tornberget bekostar eventuell 
erforderlig om- eller nybyggnad av kommunal infrastruktur/park. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-05-29. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 
detaljplan för Åby 1:206 som medger ny skola och idrottshall. 

Särskilda yttranden 
Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (FP) och Marie Litholm 
(KD) hemställer om att lämna särskilt yttrande vilket 
kommunstyrelsen medger. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 

detaljplan för Åby 1:206 som medger ny skola och idrottshall. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom:  
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Dnr KS 2015/297 

§ 200 Planuppdrag för Ålsta 28:1, del av Tungelsta 
1:47, del av Tungelsta 1:52 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt 2015-03-30 ge sökanden BoKlok Housing 
AB positivt besked till planläggning av Ålsta 28:1, med delar av 
Tungelsta 1:47 och 1:52, för bostäder. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anhåller nu om planuppdrag. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker planuppdrag. Bedömningen 
är att ingen ytterligare kommunal infrastruktur behövs. Om sådan 
ändå visar sig behövas, skall kostnaderna bäras av fastighetsägaren 
och regleras i ett exploateringsavtal. 

Underlag för beslut 
- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2015-05-18. 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.    Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en 
detaljplan som medger bostäder för Ålsta 28:1 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en detaljplan 

som medger bostäder för Ålsta 28:1 m.fl. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 
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Dnr KS 2015/5 

§ 201 Val av ersättare till handikapprådet, tidigare 
bordlagt 

 
Val av ersättare, nominering från kommunstyrelsen. Ärendet 
bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-30. 

Ove Andersson (MP) föreslås. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Ove Andersson (MP) väljs till ersättare i handikapprådet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ove Andersson (MP) väljs till ersättare i handikapprådet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

Förverkställighet: Personalavdelningen (löneenheten och Maine 
Söderlund), kansliet KSF (förtroendemannaregistret) 

För kännedom: Den valda, berörda organ 
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§ 202 Meddelanden 

Sammanfattning 
Om inget annat anges finns meddelandena hos sekreteraren. 

Cirkulär 15:17 från SKL: Tillämpning av konverteringsregeln i 5 § 
andra stycket anställningsskyddslagen (LAS) och om arbetsgivaren 
skiljt lärare från sin anställning genom att inte konvertera 
anställningen till en tillsvidareanställning vid rätt tidpunkt 

Cirkulär 15:18 från SKL: Ny preliminär utjämning av LSS-kostnader 
2016 

Cirkulär 15:19 från SKL: Beräkning och redovisning av skulder och 
kostnader för pension till förtroendevalda 

Cirkulär 15:20 från SKL: Samverkan mellan kommunal 
räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar 

Cirkulär 15:21 från SKL: Kommunal fastighetsavgift 2015 och 2016 

Cirkulär 15:22 från SKL Överenskommelse om lön och 
anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) 
med Brandmännens riksförbund 

Rapport från SKL: Ekonomirapporten. Om kommunernas och 
landstingens ekonomi - april 2015 

Samverkan Stockholmsregionen – Trygg, säker och störningsfri. 
Överenskommelse för avsiktsförklaringen –En trygg, säker och 
störningsfri region 

Beslut från Socialnämnden 2015-06-16, § 105 Revidering av 2015 års 
budget 

Sammanträdesprotokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2015-
06-12: § 33 Budgetram 2016 

Sammanträdesprotokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2015-
06-12 

Sammanträdesprotokoll från Stadsbyggnadsnämndens plan- och 
byggutskott 2015-05-27: Namngivning, nya och ändrade vägnamn 
inom Haningeterrassen. Dnr SBN 151/2015 
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Beslut från Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-20: Vänortsresa till 
Ishöj. Dnr KOFN 2015/40 

Minnesanteckningar från kommunala handikapprådet 2015-05-21 

Beslut från Länsstyrelsen Stockholm: Förordnande som 
vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Meddelandena läggs till handlingarna. 

__________ 
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Dnr KS 2015/3 

§ 203 Delegationsbeslut (bilaga efter recit) 

Sammanfattning 
Enligt 6 kap § 35 kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till 
styrelsen. 

  

Kommunstyrelsens ordförande redovisar delegationsbeslut enligt 
bilaga. 

Kommundirektören redovisar delegationsbeslut enligt bilaga. 

Mark- och exploateringschefen redovisar delegationsbeslut enligt 
bilaga. 

Ekonomidirektören redovisar delegationsbeslut enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

__________ 

 


