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Datum
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Plats
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Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2018-11-21

Paragrafer

211–214

Sekreterare
Hillevi Elvhage

Ordförande
Fredrik Saweståhl

Justerande
Anita Mattsson
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen
2018-11-21
2018-11-22
2018-12-14
Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift
Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-11-21

Närvarolista
Beslutande
Fredrik Saweståhl (M), ordförande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
Anki Svensson (M)
Dick Bengtson (M)
Annika Henningsson (M), tjänstgörande ersättare för Lotta Stjernfeldt (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anna Lund (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Lennart Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Carl-Johan Karlson (S)
Anders Linder (S), tjänstgörande ersättare för Jannice Rockstroh (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Anders Wickberg (SD)

Ersättare
Peter Freij (M)
Mats Larsson (L)
Christina Melzén (L)
Ajda Asgari (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Johan Carlsson (SD)

Övriga
Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,
kommunstyrelseförvaltningen
Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Gardbrant, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen
Mikael Onegård, politisk sekreterare, M
Christoffer Holmström, politisk sekreterare, S
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-11-21

Frånvarande
Lotta Stjernfeldt (M)
Peter Odelvall (M)
Helen Dwyer (C)
Per Lindén (KD)
Jannice Rockstroh (S)
Carl Johan Karlson (S)
Karin Ljung (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-11-21

§ 211

Dnr 2018/KS 0179 10

Fastställande av skattesats för år 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens beslut
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas
räkning.
Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt beslut 2018-06-14 skattesatsen till 19,50
per skattekrona. Enligt kommunallagen ska det tillträdande fullmäktige fatta
beslut om kommunens budget och skattesats för följande budgetår efter ett
nyval. Normalt ska beslutet fattas i november månad. Beslutet om budget kan
avvakta till december månad, men då måste kommunfullmäktige fatta beslut om
skattesatsen under november månad. Fullmäktige kan i så fall ändra sitt beslut
om skattesats under december månad om den föreslagna budgeten förutsätter
detta.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per
skattekrona.

Yrkande
Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S)
yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Anita Mattsson (S)
begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till
ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Anita Mattssons (S)
yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 7 ja och 6 nej, se bifogat
omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Skattesats 2019.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 212

Dnr 2018/KS 0359 001

Återkallande av samtliga uppdrag i
kommunstyrelsen samt val av ny
kommunstyrelse
Kommunstyrelsens beslut


Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2018-11-14 remitterat ärendet
om återkallande av samtliga uppdrag i kommunstyrelsen samt val av ny
kommunstyrelse till kommunstyrelsen. Ett rättsutlåtande bifogas ärendet.

Bilagor
Rättsutlåtande Tyresö 181120.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-14 § 101.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-11-21

§ 213

Dnr 2018/KS 0360 001

Återkallande av samtliga presidieuppdrag i
nämnder samt val av nya nämndpresidier
Kommunstyrelsens beslut


Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2018-11-14 remitterat ärendet
om återkallande av samtliga presidieuppdrag i nämnder samt val av nya
nämndpresidier till kommunstyrelsen. Ett rättsutlåtande bifogas ärendet.

Yrkande
Anders Linder (S) yrkar att ärendet ska bordläggas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bordlägger ärendet och finner
att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Rättsutlåtande Tyresö 181120.pdf
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-11-14 § 102.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 214

Dnr 2018/KS 0372 12

Investeringsram för Fornuddens skola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 19 000 000 kronor anslås för köp av fastigheten Kumla 3:656. I
anslaget ingår kostnader för rivning och marksanering.

Kommunstyrelsens beslut
2. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
3. Kommunstyrelsen godkänner att kostnaden för Fornuddens skola och
idrottshall överstiger anslagen ram med upp till 10 procent (upp till 353
miljoner kronor).
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar om utökat anslag för markköp, rivning och
sanering för 19 miljoner kronor för fastigheten Kumla 3:656.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen godkänner
att kostnaden för Fornuddens skola och idrottshall överstiger anslagen ram med
upp till 10 procent eller 353 miljoner kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsram Fornuddens skola.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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