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BEVIS OM ANSLAGSDAG 
Kommunfullmäktiges protokoll är Justerat, §§247-252 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Sammanträdes datum 

Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ned 
Förvaringsplats för protokollet 

15 oktober 2018 
16 oktober 2018 
7 november 2018 

Nacka stadshu 

I 

2 
15 oktober 2018 

SAMMANTRÄDESPROT0KOLL 
Kommunfullmäktige 

Underskrift ••• J • • • ... . ....... . ... . . .. ~ , . ...... ... ......... ... ..... .. ;:+ .... ....... .. .. ..... . 

Utdragsbestyrkande 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
,' 

"Nämndsekreterare 

Utdragsbestyrkande (,/, 
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15 oktober 2018 

NACKA 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROT0KOLL 

Kommunfullmäktige 

§ 247 

Öppnande av Nacka kommunfullmäktige 2018-2022 

Nacka kommunfullmäktige 2018-2022 öppnades med ceremoni och klassisk musik. 

Ålderspresidenten Eva Öhbom Ekdal invigningstalade och höll ett upprop för alla 
närvarande förtroendevalda. 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 248 

Protokolljusterare 

Beslut 

9 
15 oktober 2018 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar åt Håkan Ekengren och Khashayar Farmanbar att jämte 
ordföranden justera protokollet. 

Justeringen äger rum den 15 oktober 2018 i Nackasalen §§ 247-252 och den 23 oktober 
2018 kl. 16.00 §§ 253- i Nacka stadshus, entrehuset plan 2. 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
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§ 249 
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15 oktober 2018 

SAMMANTRÄDESPROT0KOLL 
Kommunfullmäktige 

KFKS 2018/888 

Val av ordförande, I :e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande för Nacka kommunfullmäktige för tiden intill 
den 15 oktober 2022 

Beslut 
Till ordförande väljs Eva Öhbom Ekdal (M). 

Valet av 1 :e vice ordförande bordläggs. 

Till 2:e vice ordförande väljs Carl-Magnus Grenninger (S). 

Beslutet justeras omedelbart. 

Yrkanden 
Mats Gerdau (M) yrkade att Eva Öhbom Ekdal (M) nomineras till kommunfullmäktiges 

ordförande samt att valet av 1 :e vice ordförande bordläggs. 

K.hashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Mats Gerdau, att Carl-Magnus 
Grenninger (S) nomineras till 2:e vice ordförande. 

Besluts gång 
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande att välja Eva Öhbom 

Ekdal till ordförande. 

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Mats Gerdau yrkande att bordlägga valet av 

1 :e vice ordförande. 

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med IZhashayar Farmanbars yrkande att välja 

Carl-Magnus Grenninger till 2:e vice ordförande. 

Beslutet justerades omedelbart. 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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NACKA 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPR0T0KOLL 

Kommunfullmäktige 

§ 250 KFKS 2018/961 

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 
webbsändningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. 

1. Kommunfullmäktige utser ordförande Eva Öhbom Ekdal till ansvarig utgivare för 

sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.nacka.se. 

2. Beslutspunkten bordläggs. 

3. Kommunfullmäktige utser andra vice ordförande Carl-Magnus Grenninger till 
ersättare till ansvarig utgivare efter första vice ordförande. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds via Internet. Eftersom direktsändningar 

via Internet bedöms som radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver 

kommunen anmäla sin sändningsverksamhet och en ansvarig utgivare till Myndigheten för 

press, radio och tv. 

Den 24 april 2017 utsåg kommunfullmäktige dåvarande ordförande i kommunfullmäktige, 

Lars Stenholm, som ansvarig utgivare för webbsändningarna. Kommunfullmäktige 

beslutade även att utse vice ordförande, Stefan Saläng, och andre vice ordförande, Anita 

Johansson, som ersättare till den ansvarige utgivaren. Då kommunfullmäktige väljer en ny 

ordförande och ett nytt presidium den 15 oktober 2018 innebär det att kommunfullmäktige 

även behöver välja en ny ansvarig utgivare, samt ersättare för denna, för 

webbsändningarna. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen den 12 oktober 2018 

Delegationsbeslut den 12 oktober 2018 

Yrkanden 
Eva Öhbom Ekdal (I\11) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag avseende punkt 1 och 3 

och att beslutspunkt 2 bordläggs. 
Ordförandes sfgnatur Justerandes sfgnatur 
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Utdragsbestyrkande 
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Besluts gång 

12 
15 oktober 2018 

SAMMANTRÄDESPROT0K OLL 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag avseende punkt 1. 

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga beslutspunkt 2. 

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag avseende punkt 3. 

Beslutet justerades omedelbart. 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
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Utdragsbestyrkande 
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NACKA 
l<O MM U N SAMMANTRÄDESPROT0KOLL 

Kommunfullmäktige 

§ 251 Dnr KFKS 2018/888 

Val av gruppledare för tiden intill den 15 oktober 2022 

Beslut 
För Moderaternas fulhnäktigegrupp väljs Helene Skantze som gruppledare. 

För Liberalernas fullmäktigegrupp väljs Monica Brohede Tellström som gruppledare. 

För Centerpartiets fullmäktigegrupp väljs Christine Lorne som gruppledare. 

För Kristdemokraternas fulhnäktigegrupp väljs Anders Tiger som gruppledare. 

För Socialdemokraternas fullmäktigegrupp väljs Majvie Swärd som gruppledare. 

För Miljöpartiets fullmäktigegrupp väljs Lisskulla Zayane som gruppledare. 

För Nackalistans fullmäktigegrupp väljs Christina Ståldal som gruppledare. 

För Vänsterpartiets fulhnäktigegrupp väljs Borna Roshani som gruppledare. 

För Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp väljs Esa Örmä som gruppledare. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Ordförandes si_gnatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 252 
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SAMMANTRÄDESPR0T0KOLL 
Kommunfullmäktige 

Dnr KFKS 2018/888 

Val av nytt ombud (L) för Käppalaförbundet för tiden 
intill utgången av 2018 

Beslut 
Som nytt ombud väljs Lena Linnerborg, Möjavägen 24, 132 43 Saltsjö-Boo. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Ärendets tidigare behandling 

Beslut i kommunfullmäktige den 18 juni 2018 § 174 
Ärendet bordlades. 

Vid kommunfullmäktiges den 17 september 2018 § 220 valdes en ledamot som ombud. 

Nytt ombud behöver dock väljas eftersom det nyvalda ombudet inte är ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 
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