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TILLKÄNNAGIVANDE

Tillkännagivande
Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset,
Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 juni 2019, klockan 10:00.
Sammanträdet fortsätter torsdagen den 13 juni 2019 klockan 17:00.
Föredragningslista





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

1

Anmälan om ny ledamot och ny ersättare i
kommunfullmäktige

2

Beslut rörande inlämnade frågor

3

Svar på nya frågor

4

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

5

Svar på interpellation ställd av Sara Heelge
Vikmång (S) och Kamile Ünver (S) till
grundskolenämndens ordförande Jelena
Drenjanin (M) om kommunens handlingsplan
emot hedersrelaterat våld

KS-2019/1523.110

6

Svar på interpellation ställd av Sara Heelge
Vikmång (S) och Margareta Vikgren (S) till
kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak
(M) om kommunens beredskap inför en
eventuell värmebölja i sommar

KS-2019/1531.110
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7

Information från kommunrevisionen

8

Statistikrapporter från socialnämnden,
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt
vård- och omsorgsnämnden enligt 16 kap. 6 h §
socialtjänstlagen

9

Delårsrapport per den 31 mars 2019 för
Huddinge kommun

KS-2019/75.181

10

Budget 2020 och förutsättningar 2021-2022

KS-2018/2972.182

11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de
enskilda ledamöterna i styrelsen för
Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och
Salem för år 2017

KS-2018/820.912

12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de
enskilda ledamöterna i styrelsen för
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka
Salem för år 2018

KS-2019/1167.912

13

Redovisning av väckta och obesvarade motioner
och medborgarförslag i kommunfullmäktige per
den 30 april 2019

KS-2019/997.915

14

Redovisning av medborgarförslag som beslutats
av annan nämnd per den 30 april 2019

KS-2019/998.915

15

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige
per den 30 april 2019

KS-2019/999.915

16

Taxa för bygglov, kartor och mättjänster – HKF
2200

KS-2019/1216.184

17

Revidering av reglemente för bygglovs- och
tillsynsnämnden – HKF 4000

KS-2019/1052.112

18

Förslag till ny taxa samt taxebilaga för
Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande

KS-2019/1051.184
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produkter samt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel – HKF 4250
19

Revidering av regler för kvalitetspris inom
socialnämndens verksamhetsområde – HKF
7100

KS-2019/1094.112

20

Revidering av regler för föreningsbidrag i
Huddinge kommun – HKF 8020 och reglemente
för kultur- och fritidsnämnden – HKF 8000

KS-2019/67.112

21

Revisionsberättelse för Södertörns
brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret
2018 – prövning av ansvarsfrihet

KS-2019/942.912

22

Utökning av verksamhetsområden för
Stockholm Vatten AB i Huddinge kommun

KS-2019/931.109

23

Detaljplan för Utsäljeskolan – beslut om
antagande

KS-2015/840.313

24

Befrielse från förtroendeuppdrag

25

Val, fyllnadsval och fyllnadsnomineringar

26

Inför en svensk kulturfestival i Huddinge – svar
på motion väckt av Martin Nigals (SD)

KS-2018/783.119

27

Bort med biltvätt från garageuppfarter och gator
i Huddinge – svar på motion väckt av Britt
Björneke (V)

KS-2017/470.119

28

Gör pensionärsrådet till ett råd till
kommunstyrelsen – svar på motion väckt av
Barbro Lind (MP) och Birgitta Ljung (MP)

KS-2017/2872.119

29

Beslut rörande inlämnade motioner och
interpellationer

30

Delgivningar
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Huddinge den 3 juni 2019
Erik Ottoson
Ordförande
Ester Andréasson
Sekreterare
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
För kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare serveras på måndagen 10 juni
2019 en enklare lunch ca kl. 12:00 och middagsbuffé ca kl. 18:00 utanför A-salen.
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