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TILLKÄNNAGIVANDE

Tillkännagivande
Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset,
Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 13 maj 2019, klockan 17:00.
Föredragningslista





Sammanträdets behörighet
Upprop
Utseende av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet
Anmälan av nya motioner, interpellationer och frågor

1

Återrapport från presidiet av uppdrag om
förändrad placering av fullmäktiges ledamöter

2

Överenskommelse mellan fullmäktiges partier
om talartid under kommunfullmäktiges
sammanträden

3

Beslut rörande inlämnade frågor

4

Svar på nya frågor

5

Beslut huruvida interpellationer som har lämnats
in till kommunstyrelsens förvaltning senast tio
arbetsdagar före fullmäktigesammanträde får
ställas

6

Svar på interpellation ställd av Rasmus Lenefors
(S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel
Dronjak (M) om Huddinges beredskap för ISåtervändare

KS-2019/1277.110

7

Svar på interpellation ställd av Mats Arkhem
(SD) till socialnämndens ordförande Eva
Carlsson-Paulsén (M) om IS-återanvändare i

KS-2019/1283.110
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8

Svar på interpellation ställd av Sara Heelge
Vikmång (S) till kommunstyrelsens ordförande
Daniel Dronjak (M) om mer närproducerad mat
i offentliga upphandlingar

KS-2019/1278.110

9

Svar på interpellation ställd av Michaela Lööf
(S) till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande Christina Eklund (M) om åtgärder
för att fler ungdomar ska ta en gymnasieexamen
inom tre år

KS-2019/1279.110

10

Information från kommunrevisionen

11

Statistikrapporter från socialnämnden,
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt
vård- och omsorgsnämnden enligt 16 kap. 6 h §
socialtjänstlagen (2001:453), 2018

KS-2018/1503.728

12

Skapa fler parkeringsplatser för rörelsehindrade
– svar på medborgarförslag väckt av Kaj Ihr

KS-2018/843.104

13

Skapa permanenta parkeringsplatser i Visättra –
svar på medborgarförslag väckt av Maj Eriksson

KS-2018/665.104

14

Fördela parkeringsplatser i Visättra rättvist –
svar på medborgarförslag väckt av Maj Eriksson

KS-2018/666.104

15

Söderenergis utköp av tågterminalen i Nykvarn

KS-2019/672.111

16

Revidering av HKF 8110 Avgifter inom
kulturskolan

KS-2019/668.184

17

Revidering av Reglemente för föreningsbidrag i
Huddinge kommun (HKF 8020)

KS-2019/920.112

18

Ändring av regler för Huddinge kommuns
demokratipris (HKF 9221)

KS-2018/2973.112

19

Miljöbokslut 2018

KS-2019/974.804
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20

Detaljplan för Svarven 11 - antagande

KS-2019/859.313

21

Detaljplan för Fjället 71 och 160 - antagande

KS-2019/858.313

22

Avsägelser (befrielse från förtroendeuppdrag)

23

Val, fyllnadsval och fyllnadsnomineringar

24

Angående neutral klädpolicy i Huddinge
kommun – svar på motion väckt av Marin
Nigals (SD)

KS-2018/1015.119

25

Utred möjligheten att införa Tak över huvudetgaranti i Huddinge kommun – svar på motion
väckt av Nujin Alacabek (V), Britt Björneke (V)
och Bo Persson (V)

KS-2018/1055.119

26

Minska kvinnors sjukfrånvaro – svar på motion
väckt av Nujin Alacabek (V) och Britt Björneke
(V)

KS-2018/1056.119

27

Skapa en motorgård i Huddinge – svar på
motion väckt av Martin Nigals (SD)

KS-2018/2573.119

28

Beslut rörande inlämnade motioner och
interpellationer

29

Delgivningar

Huddinge den 2 maj 2019
Erik Ottoson
Ordförande
Ester Andréasson
Sekreterare
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De handlingar som tillhör ovanstående ärenden finns tillgängliga för allmänheten
på kommunstyrelsens kansli fr o m tillkännagivandet av detta sammanträde med
fullmäktige.
Om ledamot är förhindrad att komma till sammanträdet skall detta snarast anmälas
till kommunstyrelsens kansli, telefon 08-535 302 31 /e-post
huddinge@huddinge.se
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