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Reviderad kallelse  
Kommunfullmäktige 

Nr 9 

Tid: 2022-12-19, kl 18:00  

Plats: Gustaf Dalénsalen  

Justering: Klicka här för att ange namn utses att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 

Justeringsdag: onsdag den 21 december 2022, kl 9.00 

Sammanträdet direktsänds över Internet, www.lidingo.se. Bilder ska lämnas 
digitalt till sekreteraren före sammanträdet. Efter sammanträdet sänds reservationer 
och särskilda yttranden elektroniskt (word-dokument) till sekreteraren, 
per.franzen@lidingo.se. 

Var och en som yttrar sig under kommunfullmäktiges sammanträde ansvarar 
för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon begår. 

En jultallrik kommer att serveras efter sammanträdet på restaurang Pocket ca. kl. 
20.00. 

Ärenden 
 

§ 94 

Detaljplan för Högvattnet 10 - antagande KS/2022:481 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Högvattnet 10. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett enbostadshus i äldre stil 
med hög gestaltningsambition i den östra delen av fastigheten. I västra delen av 
fastigheten ska markanvändningen ändras för den befintliga byggnaden från 
Kontor till Centrum. Det kulturhistoriska värdet ska skyddas med 
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. 
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Handlingar 
Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-06 

Plankarta med planbestämmelser, 2022-09-26  

Planbeskrivning, 2022-09-26 

Samrådsredogörelse, 2022-03-30 

Granskningsutlåtande, 2022-10-06 

§ 95 

Reglementen för fastighetsnämnden, kommunstyrelsen 
och tekniska nämnden KS/2022:490, KS/2022:491, 
KS/2022:492 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:  

1. Kommunfullmäktige inrättar en fastighetsnämnd fr.o.m. den 1 
januari 2023. 

2. Kommunfullmäktige ändrar namn på teknik- och 
fastighetsnämnden till tekniska nämnden fr.o.m. den 1 januari 
2023.   

3. Kommunfullmäktige antar reglemente F8/2023 för 
fastighetsnämnden. 

4. Kommunfullmäktige antar reglemente F2/2023 för 
kommunstyrelsen. 

5. Kommunfullmäktige antar reglemente F5/2023 för tekniska 
nämnden. 

6. Teknik- och fastighetsnämnden samt kommunstyrelsen får 
avhända sig de allmänna handlingar som krävs för att 
fastighetsnämnden ska kunna ta över och driva verksamheten 
vidare enligt reglemente F8/2023. 

Sammanfattning av ärendet 
För att bättre strategiskt och operationellt styra stadens samlade fastighetsbestånd 
är ett ärende om en ny fastighetsorganisation planerad till kommunfullmäktige i 
november. Det föreslås därför att en ny fastighetsnämnd inrättas och att nya 
reglementen antas för den nya fastighetsnämnden, kommunstyrelsen och den 
tidigare teknik- och fastighetsnämnden som byter namn till tekniska nämnden.   
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Handlingar 
Kommunstyrelsens förslagsskrivelse, 2022-11-10 
Reglemente F8/2023 för fastighetsnämnden 
Reglemente F2/2023 för kommunstyrelsen 
Reglemente F5/2023 för tekniska nämnden 

§ 96 

Fastställande och utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
KS/2022:479, KS/2014:136 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:  

Kommunfullmäktige fastställer partistödet för 2023 i form av ett grundstöd 
om 85 000 kronor och ett mandatstöd om 29 000 kronor per mandat. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglerna för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige fatta årliga beslut 
om utbetalning av partistödet. Storleken på partistödet för 2023 utgår från tidigare 
års partistöd med viss uppräkning. Bestämmelserna ska börja gälla fr.o.m. den 1 
januari 2023. 

Handlingar 
Kommunstyrelsens förslagsskrivelse, 2022-11-28 
Reglemente (F19/2014) om kommunalt partistöd och kansliresurser 

§ 97 

 Medel för politiska sekreterare 2023 KS/2022:493, 
KS/2014:136 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:  

1. Kommunfullmäktige upphäver reglemente (F19/2014) om kommunalt 
partistöd och kansliresurser. 

2. Kommunfullmäktige inrättar en beredning med representation från 
samtliga partier med uppdrag att ta fram ett förslag till nytt reglemente 
för partistöd och politiska sekreterare senast till fullmäktiges 
sammanträde i december 2023. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige har rätt 
att låta anställa en politisk sekreterare för 33 200 kronor per mandat 
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under år 2023. De partier som inte nyttjar medlen under 2023 har rätt 
att nyttja dem senare under mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om politiska sekreterare ska hanteras och redovisas som ett eget ärende vid 
sidan av partistödet varje mandatperiod. Nu gällande reglemente som reglerar 
partistöd och kansliresurser behöver ses över och moderniseras varför inrättande av 
en beredning föreslås. 

Handlingar 
Kommunstyrelsens förslagsskrivelse, 2022-11-28 
Reglemente (F19/2014) om kommunalt partistöd och kansliresurser 

§ 98 

Odlings- och integrationsprojekt - motion av Jonas 
Lundgren (V) KS/2022:229 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:   

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Lundgren (V) föreslår att staden inrättar ett odlingsprojekt för att främja 
integration. Kommunstyrelsen är positiv till föreningsinitiativ kring projekt som 
leder till integration och har en organisation som hanterar sådana förfrågningar.  

Handlingar 
Kommunstyrelsens förslagsskrivelse, 2022-10-27 
Omsorgs- och socialnämndens protokollsutdrag § 75, 2022-09-20 
Omsorgs- och socialnämndens yttrande, 2022-08-17 
Odlings- och integrationsprojekt – motion av Jonas Lundgren (V), 2022-04-25 

§ 99 

Översyn av lärarnas dokumentationsbörda - motion av 
Jonas Lundgren (V) KS/2022:230 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:   

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
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Sammanfattning av ärendet 
Jonas Lundgren (V) har i en motion föreslagit en översyn av lärarnas 
dokumentationsbörda genom en inrättning av ytterligare lärarassistenter. 
Kommunstyrelsen konstaterar att utbildningsnämnden når fastställda mål inom 
befintliga resurser och att ytterligare lärarassistenter riskerar vara ett dyrt och 
ineffektivt sätt att hantera lärarnas dokumentationsåtaganden.  

Handlingar 
Kommunstyrelsens förslagsskrivelse, 2022-10-28  
Utbildningsnämndens yttrande, 2022-09-20 
Utbildningsnämndens protokollsutdrag § 51, 2022-09-20 
Motion om översyn av lärarnas dokumentationsbörda av Jonas Lundgren (V), 
2022-04-30.   

§ 100 

Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande för 
granskning av Lidingö stads förvaltning 2023-2026 
(KS/2022:474)  
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till följande revisorer för tiden 1 januari 2023 t o m 31 december 2026 utses 

Terje Carlsson (S)                                                                Ordf 

Göran Ringblom (M)                                                           Vice ordf 

Lars Skoglund (M) 

Per-Inge Zetterberg (LP) 

Kent Ivarsson (C) 

Paragrafen justeras omedelbart 
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§ 101 

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i kommunstyrelsen (KS/2022:458)  
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden i kommunstyrelsen 
för år 2023–2026 utses 

Ledamöter:             Ersättare: 

 Daniel Källenfors (M)                   Ordf Paul Jebsen (M) 

 Anders Paulsen (LP)              Vice ordf Nils-Henrik Tidberg (M) 

Peter Lönnqvist (M) Anna-Britta Bergman (M) 

Staffan Strömbäck (M) Björn Rosén (LP) 

Christer Mohlin (M) Ulf Cederin (LP) 

Birgitta Sköld (LP) Jim Kenving (LP) 

Lars H Ericsson (LP) Iréne Borgenvik (SD) 

Patrik Buddgård (C) Gabor Sebastiani (C) 

Daniel Larson (S) Helene Johansson Strömqvist (C) 

Suzanne Liljegren (L) Ewa Lantz (S) 

Carl-Johan Schiller (KD) Johannes Fastborg-Oddsen (S) 

Patrik Sandström (MP) Mattias Reinholdson (L) 

Jonas Lundgren (V) Bo Brismar (KD) 

 

Vid förfall för M-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning M, LP, SD, L, KD, C, S, MP, V 
 
Vid förfall för LP-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning LP, M, SD, C, KD, L, S, MP, V 
 
Vid förfall för C-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning C, L, KD, MP, S, V, LP, M, SD 
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Vid förfall för S-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning S, C, L, KD, M, LP 
 
Vid förfall för L-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning L, C, KD, MP, S, M, LP, SD 
 
Vid förfall för MP-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från 
partigrupperna i följande ordning S, V, C, L, KD, LP, M 

Vid förfall för V-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning S, MP, C, L, KD, M, LP 
 
§ 102 

Val av kommunalråd för år 2023-2026 (KS/2022:456)  
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till kommunalråd för år 2023–2026 utses 

Daniel Källenfors (M) 

Anders Paulsen (LP) 

§ 103 

Val av oppositionsråd (KS/2022/457)  
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till oppositionsråd för år 2023–2026 utses 

Daniel Larson (S) 

§ 104 

Val av arvodesberedning (KS/2022:411)  
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till ledamöter i arvodesberedningen för år 2023–2026 utses 

Ledamöter:                                                     Insynsplatser: 

Pär-Anders Pehrson (M)                Ordf             Lars Ståhle (MP)  
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Carl-Johan Gestrup (M)             Göran Borgenvik (SD) 

Ida Drougge (M)             Jonas Lundgren (V)             

Mikael Sens (LP) 

Eva Dunmurray (LP) 

Gabor Sebastiani (C) 

Ewa Lantz (S) 

Torsten Engevik (L) 

Cecilia Versteegh (KD) 

§ 105 

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden (KS/2022:459)  
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden för år 2023 utses 

Ledamöter:                        Ersättare: 

Staffan Strömbäck (M)                   Ordf Arvid Wallgren (M) 

Mikael Sens (LP)                     Vice ordf Lars Almquist (M) 

Angela Langenskiöld (M) John Lindberg (LP) 

Antonia Gibson (M) Christel Söderberg (LP) 

Evelyn Lewandrowski (LP) Iréne Borgenvik (SD) 

Scott Moore (C) Rebecka Öberg (C) 

Niclas Svensson (S) Ala´a Mahmmod (S) 

Erik Öberg (L) Saga Philblad Hjerpe (MP) 

Tove Johansson (V) Anders Pramborg (KD) 
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Vid förfall för M-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning M, LP, SD, L, KD, C, S, MP, V. 

Vid förfall för LP-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning LP, M, SD, C, KD, L, S, MP, V 
 
Vid förfall för C-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning C, L, KD, MP, S, V, LP, M, SD 
 
Vid förfall för S-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning S, MP, C, KD, M, LP 
 
Vid förfall för L-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning L, C, KD, MP, S, V, M, LP, SD 
 
Vid förfall för V-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning S, MP, C, L, KD, M, LP 
 

§ 106 

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
(KS/2022:460)  
 
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden för år 2023 utses 

Ledamöter:               Ersättare: 

Birgitta Sköld (LP)                   Ordf Fredrik Collenius (M) 

Nils-Henrik Tideberg (M)       Vice ordf Lars Wolf (M) 

Christer Serenhov (M) Magnus Jansson (M) 

Anna Eklöf Asp (M) Göran Grahn (LP) 

Björn Rosén (LP) Göran Borgenvik (SD) 

Gabor Sebastiani (C) Lotta Cavalli Björkman (C) 

Mats Landstedt (S) Martin Norrby (L) 

Jesper Ingre (L) Christer Åkerhielm (KD) 
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Erik Wallin (MP) Sven Erik Wånell (V) 

 

Vid förfall för M-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning M, LP, SD, L, KD, C, S, MP, V. 
 
Vid förfall för LP-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning LP, M, SD, C, KD, L, S, MP, V 

Vid förfall för C-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning C, L, KD, MP, S, V, LP, M, SD 
 
Vid förfall för S-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning V, C, L, KD, M, LP 
 
Vid förfall för L-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning L, C, KD, MP, S, V, M, LP, SD 
 
Vid förfall för MP-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från 
partigrupperna i följande ordning S, V, C, L, KD, LP, M 

§ 107 

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i omsorgs- och socialnämnden (KS/2022:461)  
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i stöd och 
omsorgsnämnden för år 2023 utses 

Ledamöter:             Ersättare: 

Peter Lönnqvist  (M)                      Ordf Nina Rokan (M) 

Ulf Cederin (LP)                     Vice ordf Michael Anderberg (M) 

Marie Bjernelius Lundahl (M) Susanna Baconcini (LP) 

Tobias Sjö (M) Ellinor Rückert (LP) 

Eva Dunmurray (LP) Irené Borgenvik (SD) 

Christina Wahlström (C) Lars Ståhle (MP) 

Marianne von Döbeln (S) Joakim Jarnryd (C) 
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Bertil Östberg (L) Christian Jonsson (S) 

Bo Brismar (KD) Marika Lundin (V) 

 

Vid förfall för M-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning M, LP, SD, L, KD, C, S, MP, V. 
 
Vid förfall för LP-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning LP, M, SD, C, KD, L, S, MP, V 
 
Vid förfall för C-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning C, L, KD, MP, S, V, LP, M, SD 
 
Vid förfall för S-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning S, MP, V, C, M, LP 
 
Vid förfall för L-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning L, C, KD, MP, S, V, M, LP, SD 
 
§ 108 

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i tekniska nämnden (KS/2022:462)  
 
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i tekniska nämnden 
för år 2023 utses 

Ledamöter:             Ersättare: 

Anders Paulsen (LP)                     Ordf Axel Hansson (M) 

Paul Jebsen (M)                      Vice ordf Charlotte Wagner (M) 

Carina Kindkvist (M) Fredrik Börjesson (M) 

Fredric Westerdahl (M) Jan Dunmurray (LP) 

Daniel Ringskog (LP) Göran Borgenvik (SD) 

Anders Öhrström (C) Malin Olsson (S) 

Anna Fundin (S) Maria Wall Petrini (L) 

Göran Tegnér (L) Kristian Cornell (KD) 
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Patrik Sandström (MP) Olaf Koort (V) 

 

Vid förfall för M-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning M, LP, SD, L, KD, C, S, MP, V. 
 
Vid förfall för LP-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning LP, M, SD, C, KD, L, S, MP, V 

Vid förfall för C-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning C, L, KD, MP, S, V, LP, M, SD 
 
Vid förfall för S-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning S, V, L, KD, M, LP 

Vid förfall för L-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning L, C, KD, MP, S, V, M, LP, SD 
 
Vid förfall för MP-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från 
partigrupperna i följande ordning S, V, C, L, KD, LP, M 

§ 109 

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i fastighetsnämnden (KS/2022:463)  
 
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande fastighetsnämnden för 
år 2023 utses 

Ledamöter:             Ersättare: 

Anna Britta Bergman (M)        Ordf Pär-Anders Pehrson (M) 

Ulf Cederin (LP)                     Vice ordf Björn Markstedt (M) 

Kent Björnberg (M) Annie Antranikian (LP) 

Patrik Winqvist (M) Lars Wickström (LP) 

Michael Tranell (LP) Gary Börjeson (SD) 

Filip Svartengren (C) Markku Reinikainen (C) 

Eva Larsson (S) Olle Tulin (S) 
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Mats Jonsson (L) Jan Fjellander (MP) 

Erika Magnergård (KD) Olaf Koort (V) 

 

Vid förfall för M-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning M, LP, SD, L, KD, C, S, MP, V. 
 
Vid förfall för LP-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning LP, M, SD, C, KD, L, S, MP, V 
 
Vid förfall för C-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning C, L, KD, MP, S, V, LP, M, SD 
 
Vid förfall för S-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning S, MP, V, C, M, LP 
 
Vid förfall för L-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning L, C, KD, MP, S, V, M, LP, SD 
 
§ 110 

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i utbildningsnämnden (KS/2022:464)  
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i utbildningsnämnden 
för år 2023 utses 

Ledamöter:             Ersättare: 

Christer Mohlin (M)                      Ordf Lou Hallenberg (M) 

Jim Kenving (LP)                    Vice ordf Wilhelm Söderkvist (M) 

Kess Simmasgård (M) Kristine Loveman (M) 

Anna Carin Pehrson (M) Tim Sihver (LP) 

Christel Söderberg (LP) Mathias Borenz (SD) 

Lotta Morger (C) Pia Müller (C) 

Annica Grimlund (S) Lil Ljunggren-Lönnberg (S) 

Suzanne Liljegren (L) Fredrik Ekman (KD) 

Olov Feldt (V) Saga Philblad Hjerpe (MP) 
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Vid förfall för M-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning M, LP, SD, L, KD, C, S, MP, V. 
 
Vid förfall för LP-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna 
i följande ordning LP, M, SD, C, KD, L, S, MP, V 
 
Vid förfall för C-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning C, L, KD, MP, S, V, LP, M, SD 
 
Vid förfall för S-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning S, MP, C, KD, M, LP 
 
Vid förfall för L-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning L, C, KD, MP, S, V, M, LP, SD 
 
Vid förfall för V-ledamot tjänstgör första tillgängliga ersättare från partigrupperna i 
följande ordning S, MP, C, L, KD, M, LP 
 

§ 111 

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i valnämnden (KS/2022:465) 
  
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i valnämnden för år 
2023–2026 utses 

Ledamöter:          Ersättare: 

Johan Cederin (LP)                 Ordf Carl-Johan Gestrup (M) 

Lou Hallenberg (M)               Vice ordf Mattias Reinholdson (L) 

Marie Lundahl (M) Göran Kull (SD) 

Annie Antranikian (LP) 

Anna Lagergren (C) 

Claudio Crevatin (S) 

Lars Månsson (V) 
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§ 112 

Val av överförmyndare och biträdande överförmyndare 
(KS/2022:466)  
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till överförmyndare och bitr överförmyndare för år 2023–2026 utses 

Överförmyndare:            Ersättare: 
 
Carl-Johan Gestrup (M)            Göran Grahn (LP) 

§ 113 

Val av ledamot och suppleant i stiftelsen Carl och Olga 
Milles Lidingöhem (KS/2022:467)  
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till ledamot och suppleant i stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem för år 2023–
2026 utses 

Ledamot:            Suppleant: 
 
Evelyn Lewandrowski (LP)         Antonia Gibson (M) 
 

§ 114 

Val av  lekmannarevisor och suppleant i Lidingö stads 
Tomtaktiebolag (KS/2022:468)  
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till lekmannarevisor och suppleant i Lidingö stads Tomtaktiebolag för tiden omedelbart 
efter 2023 års ordinarie bolagsstämma till och med 2026 års ordinarie bolagsstämma 
utses 

Lekmannarevisor:            Suppleant: 
 
Göran Ringblom (M)           Per-Inge Zetterberg (LP) 

Terje Carlsson (S)           Kent Ivarsson (C) 
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§ 115 

Val av lekmannarevisor och suppleant i Lidingö Fastighets 
AB (KS/2022:470)  
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till lekmannarevisor och suppleant i Lidingö Fastighets AB för tiden omedelbart efter 
2023 års ordinarie bolagsstämma till och med 2026 års ordinarie bolagsstämma 

Lekmannarevisor:             Suppleant: 
 
Göran Ringblom (M)           Per-Inge Zetterberg (LP) 

Terje Carlsson (S)           Kent Ivarsson (C) 

§ 116 

Val av ledamot och suppleant i Söderhalls 
Renhållningsverk AB (SÖRAB) (KS/2022:469)  
Förslag till beslut 
 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till ledamot och suppleant i Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) för år 2023–
2026 utses 

Ledamot:              Suppleant: 

Anders Paulsen (LP)            Antonia Gibson (M) 

§ 117 

Anmäla av begravningsombud (KS/2022:471)  
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande person anmäls som 
begravningsombud. 

Bror Wahlsteen (C) 
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§ 118 

Val av borgerliga begravningsförrättare (KS/2022:472)  
 
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till borgerliga begravningsförrättare för år 2023–2026 utses 

Erik Wallin (MP) 

§ 119 

Anmälan av borgerliga vigselförrättare (KS/2022:473)  
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nominera följande: 

Av valberedningen föreslås följande personer till länsstyrelsen som borgerliga 
vigselförrättare för tiden den 16 januari 2023 till och med den 15 januari 2026: 
 
AnnCharlott Altin 

Anna-Britta Bergman (M) 

Madeleine Lempke (LP) 

Susanna Baconcini (LP) 

Catharina Håkansson Boman (C) 

Ewa Lantz (S) 

Maria Arnholm (L) 

Erik Wallin (MP) 
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§ 120 

Val av gode män vid fastighetsbildningsförrättning 
(KS/2022:475)  
 
Förslag till beslut 
 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till gode män vid fastighetsbildningsförrättning för år 2023–2026 utses 

Birgitta Sköld (LP) 

Michael Lagerkvist (C) 
 

§ 121 

Val av ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige under 
mandatperioden 2023-2026 (KS/2022:448)  
 
Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Till ersättare för år 2023–2026 utses: 

Jan Hedendahl (M) 

Claes Axelsson (LP) 

Ewa Lantz (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2022 valdes ledamöter 
och nu återstår att välja tre ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige. 
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§ 122 

Valärende - entledigande av ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige (KS/2022:6)  
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Hans Barje (M) som ledamot i 
kommunfullmäktige fr o m den 31 december 2022. Anhållan om utseende av ny 
ledamot ska göras hos länsstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Elisabeth Tiliander (LP) som ersättare i 
kommunfullmäktige. Anhållan om utseende av ny ersättare ska göras hos 
länsstyrelsen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Först efter valet av stadens revisorer kan en ny sammanräkning begäras hos 
länsstyrelsen för de val som kommunfullmäktige beslutat om i november och 
december 2022. Elisabeth Tiliander (LP) står på tur enligt partilistan för att utses 
som ersättare efter David Mesch (LP).  
 

§ 123 

Anmälan av protokoll  
Kommunstyrelsens protokoll nr 11 

 

 

Lidingö den 19 december 2022 

Anna-Britta Bergman  

/Per Franzén  


