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Dnr -

§ 97 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
a) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om prel. befolkningsstatistik per
2016-03-31 (Dnr 158-2016)
b) Utbildningschef Kerstin Lingebrant, utvecklingsstrateg Maria Lundström,
utvecklingsstrateg Maria Winqvist och förskolechef Karin Svensson
informerar om ett PISA-projekt och Qualis-certifiering.
c) Nämndsekreterare Louise Linde presenterar sig.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Beslutsunderlag
a) Arbetsutskottets protokoll 2016-05-02
b) Arbetsutskottets protokoll 2016-05-23
c) Protokoll från AB SvalövsBostäders styrelsemöte 2016-02-24
d) Protokoll från AB SvalövsBostäders styrelsemöte 2016-04-13
e) Protokoll från AB SvalövsLokalers styrelsemöte 2016-02-24
f)

Protokoll från AB SvalövsLokalers styrelsemöte 2016-04-13

g) Protokoll från Söderåsens miljöförbund 2016-03-10
h) Protokoll från Söderåsens miljöförbund 2016-04-12
i)

Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten 2016-03-15

j)

LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB styrelseprotokoll 2016-04-23

k) Protokoll från ägarmöte i Sydvatten, 2016-03-15
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7-2016

§ 99 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6-2016

§ 100 Partistöd 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 25 396 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning

Beslutsunderlag
Ansökan om partistöd från Feministiskt initiativ, inkommen 2016-05-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C), Birgitta Jönssons (S) och Linn Alenius Wallins (FI) förslag
till beslut i kommunfullmäktige: 1) Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 25
396 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut, och
finner att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
Feministiskt initiativ
Ajournering 14.05 – 14.20

Justerare
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Dnr 12-2016

§ 101 Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per
den sista april 2016, samt kompletteringsbudget 1 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Uppföljningen noteras.
2. Förslag till effektiviseringar uppgående till 3 268 000 kr antas enligt
bilaga. Beslut om effektiviseringar finns i Strategisk budget 2016 och
verkställs i och med detta beslut.
3. Förslag till kompletteringsbudget investeringsbudget antas enligt bilaga.
Netto innebär förslaget en sänkning av den totala investeringsnivån från
115,6 mnkr till 74,7 mnkr.
4. Förvaltningen uppdras att lämna förslag på åtgärder för att uppnå
ekonomi i balans 2016.
5. Nämnderna uppmanas skyndsamt att vidtaga åtgärder för att få
ekonomi i balans.
6. Förslag till kompletteringsbudget driftbudget uppgående till totalt
17 602 000 kr antas enligt bilaga. Beloppet finansieras genom
resterande del av anslag för migrations- och integrationskostnader
2015/2016. Det budgeterade resultatet för kommunen blir därefter 6,2
mnkr.

Ej deltagande i beslutet
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C), Linda Lindberg
(SD), Teddy Nilsson (SD), Anders Nilsson (SD) och Linn Alenius Wallin (FI)
deltar ej i beslutet; punkterna 2), 3) och 6).

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning för Svalövs
kommun per den sista april 2016. Resultatet efter april månads utgång var
positivt med 11,9 miljoner kr. Prognosen för helåret visat dock ett underskott på
12,5 miljoner kr.
Föreligger även kompletteringsbudget 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-05-23, § 53, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Uppföljningen noteras. 2)
Förslag till effektiviseringar uppgående till 3 268 000 kr antas enligt bilaga.
Beslut om effektiviseringar finns i Strategisk budget 2016 och verkställs i och
med detta beslut. 3) Förslag till kompletteringsbudget driftbudget uppgående till
totalt 17 602 000 kr antas enligt bilaga. Beloppet kommer i sin helhet försämra
det budgeterade resultatet, vilket därefter uppgår till minus 7,3 miljoner kr.4)
Förslag till kompletteringsbudget investeringsbudget antas enligt bilaga. Netto
innebär förslaget en sänkning av den totala investeringsnivån från 115,6
miljoner kr till 74,7 miljoner kr.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-05-23, § 55
Uppföljning per 2016-04-30
Kompletteringsbudget 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (L), Krister Olssons (S), Ann
Petterssons (M), Stefan Petterssons (M) och Anneli Perssons (S) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Uppföljningen noteras. 2) Förslag till
effektiviseringar uppgående till 3 268 000 kr antas enligt bilaga. Beslut om
effektiviseringar finns i Strategisk budget 2016 och verkställs i och med detta
beslut. 3) Förslag till kompletteringsbudget investeringsbudget antas enligt
bilaga. Netto innebär förslaget en sänkning av den totala investeringsnivån från
115,6 mnkr till 74,7 mnkr. 4) Förvaltningen uppdras att lämna förslag på
åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2016. 5) Nämnderna uppmanas
skyndsamt att vidtaga åtgärder för att få ekonomi i balans. 6) Förslag till
kompletteringsbudget driftbudget uppgående till totalt 17 602 000 kr antas enligt
bilaga. Beloppet finansieras genom resterande del av anslag för migrationsoch integrationskostnader 2015/2016. Det budgeterade resultatet för
kommunen blir därefter 6,2 mnkr.
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C), Linda Lindberg
(SD), Teddy Nilsson (SD), Anders Nilsson (SD) och Linn Alenius Wallin (FI):
Bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkande; punkterna 1), 4) och 5).
Ajournering 15.30 – 15.35.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Protokollsanteckning
Linn Alenius Wallin (FI): Förväntade investeringar, underfinansierade
verksamheter. För hög investeringsvolym, som inte kan bekostas av
verksamheternas effektiviseringar enl § 101, punkt 2.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 12-2016

§ 102 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens
arbetsutskott per den 30 april 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens arbetsutskott per den 30
april 2016 noteras.
2. Kommunchefen uppdras att återkomma med förslag på åtgärder för att
nå ekonomi i balans.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för
kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamheter per den sista april 2016.
Arbetsutskottet föreslog 2016-05-23, § 55, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens arbetsutskott per den
30 april 2016 noteras. 2) Kommunchefen uppdras att återkomma med förslag
på åtgärder för att nå ekonomi i balans.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-05-23, § 55
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens arbetsutskott per den 30 april
2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson
(SD), Linda Lindberg (SD), Ann Pettersson (M), Stefan Pettersson (M), Anders
Nilsson (SD) och Linn Alenius Wallin (FI): 1) Ekonomisk uppföljning för
kommunstyrelsens arbetsutskott per den 30 april 2016 noteras. 2)
Kommunchefen uppdras att återkomma med förslag på åtgärder för att nå
ekonomi i balans.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MEKN, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1328-2015

§ 103 Ekonomiska ramar för budget 2017, plan 2018 –
2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslaget till budgetramar för Budget 2017 och Plan 2018 - 2019 antas.

Kommunstyrelsens beslut
2. Korrigeringar enl bilaga 1) arbetas in i Ekonomiska ramar för Budget
2017 och Plan 2018-2019 i förslaget till kommunfullmäktige

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ej deltagande i beslutet
Linda Lindberg (SD), Teddy Nilsson (SD) och Anders Nilsson (SD) deltar ej i
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna, moderaterna och liberalerna har tagit fram ett förslag till
ekonomiska ramar för budget 2017, plan 2018 – 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-05-23, § 56
Ekonomiska ramar för budget 2017, plan 2018 – 2019, daterad 2016-05-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Ann Pettersson (M), Anneli Persson
(S), Stefan Pettersson (M) och Krister Olsson (S): Korrigeringar enl bilaga 1)
arbetas in i Ekonomiska ramar för Budget 2017 och Plan 2018-2019 i förslaget
till kommunfullmäktige
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (L), Ann Petterssons (M), Anneli
Perssons (S), Stefan Petterssons (M) och Krister Olssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Förslaget till budgetramar för Budget 2017 och Plan
2018 - 2019 antas.
Fredrik Jönssons (C), Eva Olofssons (C) och Håkan Anderssons (C) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: Bifall till centerpartiets budgetförslag.
Torbjörn Ekelund (L) och Krister Olsson (S): Avslag på Fredrik Jönssons m fl
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på eget m fl yrkande vad gäller beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl och Fredrik Jönssons m fl
yrkande vad gäller beslut i kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen
antar Birgitta Jönssons m f yrkande.

Protokollsanteckning
Linn Alenius Wallin (FI): Feministiskt initiativ Svalöv vill lägga till punkten: - att
jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter ska ingå i kommunens
strategiska inriktning.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 221-2016

§ 104 Rekrytering av socialchef 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. 525 tkr anslås till verksamhet kommunledning från kommunstyrelsens
oförutsedda behov för att täcka kostnader kopplade till rekrytering av
socialchef.

Sammanfattning av ärendet
En rekryteringsprocess har tagits fram för att beskriva arbetet med att tillsätta
tjänsten som socialchef. Rekryteringsprocessen har samverkats och det har
utsetts en facklig representant för att medverka i rekryteringsgruppen.
Förvaltningen arbetar även utifrån de riktlinjer som finns vid rekryteringar och
där framgår att vid rekrytering av socialchef ska även kommunstyrelsens
presidium och även berörda ordförande ingå. Totalt kommer
rekryteringsgruppen att bestå av 10 personer. Fem politiker, fyra tjänstemän
och en facklig representant.
Vidare har kommunstyrelsen 2016-04-11, § 81, beslutat att utse en tillförordnad
socialchef för 6 månader.
I samband med arbetet att tillsätta tjänsten som socialchef har det uppstått ej
budgeterade kostnader, främst kopplade till framtida rekryteringskostnader,
ersättningskostnad för enskild överenskommelse samt de lönetillägg som gjorts
för de tillförordnade chefer som i nuläget upprätthåller verksamheten.
Arbetsutskottet fattade 2016-05-23, § 57, följande beslut: 1) Kommunstyrelsens
arbetsutskott ställer sig positiv till kravprofilen. 2) Förvaltningen får i uppdrag att
genomföra rekryteringen enligt rekryteringsprocessen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-05-23, § 57
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-05-12
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-04-22
Förslag till rekryteringsprocess, daterad 2016-04-21
Förslag till kravprofil, daterad 2016-04-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (L), Teddy Nilsson
(SD), Håkan Andersson (C) Krister Olsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Eva
Olofsson (C), Anders Nilsson (SD), Ann Pettersson (M), Eva Olofsson (C),
Stefan Pettersson (M) och Anneli Persson (S): 1) 525 tkr anslås till verksamhet
kommunledning från kommunstyrelsens oförutsedda behov för att täcka
kostnader kopplade till rekrytering av socialchef.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, AAN)

Justerare
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Dnr: KS 254-2016, VON 35-2016

§ 105 Remiss, Riktlinjer för serviceresor och Allmänna
Resevillkor för serviceresor
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun är positiv till de föreslagna förändringarna i Riktlinjer
för serviceresor och Allmänna resevillkor för serviceresor.
2. Av Skånetrafikens nu gällande regelverk framkommer att färdtjänsttillstånd beviljas för en period om högst fem år. Detta framkommer inte i
de föreslagna riktlinjerna för serviceresor, där det anges att färdtjänsttillstånd beviljas för viss tid, vilket bör förtydligas.

Sammanfattning av ärendet
Skånetrafiken har haft i uppdrag att göra en översyn av dokumenten Sjukreseregler 2009 och Färdtjänstregler 2011. Dokumenten har sin grund i gällande
lagstiftning. Syftet med översynen har varit att skapa en tydlig och enkelhet,
som möjliggör för kunden/patienten att få sina behov tillgodosedda med sin
serviceresa men också att skapa förståelse för fattade beslut och villkor.
Uppdraget innefattar också att ta hänsyn till de förändringar som skett i
samhället och vården samt att väga in de synpunkter som framförts av
kunder/patienter.
Föreslagna förändringar i Riktlinjer och Resevillkor påverkar såväl kunder,
kommuner, vårdinrättningar, Skånetrafikens egen organisation samt trafikföretag och beställningsmottagning. Målet är att ha nya Riktlinjer och Allmänna
resevillkor gällande fr.o.m. januari 2017.
Skånetrafiken har skickat förslagen på remiss till skånska kommuner och
synpunkter ska ha inkommit senast 2016-06-21.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2016-05-12, § 38, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: 1) Svalövs kommun är positiv till de föreslagna förändringarna i
Riktlinjer för serviceresor och Allmänna resevillkor för serviceresor. 2) Av
Skånetrafikens nu gällande regelverk framkommer att färdtjänst-tillstånd
beviljas för en period om högst fem år. Detta framkommer inte i de föreslagna
riktlinjerna för serviceresor, där det anges att färdtjänst-tillstånd beviljas för viss
tid, vilket bör förtydligas.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-05-12, § 38
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-05-03
Förslag till nya riktlinjer för serviceresor
Förslag till allmänna resevillkor för serviceresor
Missiv från Skånetrafiken, daterad 2016-04-21

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Linda Lindberg (SD), Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson
(C), Linn Alenius Wallin (FI) och Stefan Pettersson (M): 1) Svalövs kommun är
positiv till de föreslagna förändringarna i Riktlinjer för serviceresor och Allmänna
resevillkor för serviceresor. 2) Av Skånetrafikens nu gällande regelverk
framkommer att färdtjänst-tillstånd beviljas för en period om högst fem år. Detta
framkommer inte i de föreslagna riktlinjerna för serviceresor, där det anges att
färdtjänst-tillstånd beviljas för viss tid, vilket bör förtydligas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Skånetrafiken (info@skanetrafiken.se) efter beslut i kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (PAEK, CAKK, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 819-2014, VON 20-2016

§ 106 Nytt hälso- och sjukvårdsavtal
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas åter upp till kommunstyrelsens sammanträde i augusti.

Sammanfattning av ärendet
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes
kommuner föreslås träda i kraft från och med 2016-09-01.
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes
kommuner förväntas träda i kraft från och med den 1 september 2016.
Ett första förslag till avtal presenterades för kommunerna i maj 2015 och i juni
hölls en remisskonferens där samtliga kommuner deltog. Därefter har alla
kommuner inkommit med skriftliga yttranden gällande avtalsförslaget. Med
dessa som utgångspunkt har avtalet reviderats och en kompletterande
ekonomisk analys har tagits fram och presenterats för kommunerna i januari
2016.
I det nya avtalsförslaget har några områden särskilt lyfts fram och tagits hänsyn
till, däribland frågan om uppföljning, utvärdering och tvister, möjlighet till
uppsägning, juridiska aspekter samt ekonomi. Ytterligare ett antal andra
områden har beskrivits som centrala och dessa har tagits med i den
utvärderingsplan som beskrivs i avtalet. Det fortsatta arbetet kommer att kräva
såväl regionala som lokala förberedelser.
Avtalets uppbyggnad består av en inledning med avtalstid, övergripande mål
och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering.
Sedan följer en Grundöverenskommelse (Del A) som i stort sett är densamma
som tidigare och reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Utöver
den finns en Utvecklingsplan (Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden
som parterna successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden.
Som en del av avtalet finns också Organisering av regional
samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende
hälso- och sjukvårdsavtalet (Del C).
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 2016-02-26 att ställa sig
bakom förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och rekommenderar
kommunerna att politiskt anta avtalet, under förutsättning att också Regionfullmäktige gör detsamma. Regionfullmäktige hade sitt sammanträde
2016-04-26.
Information om det nya avtalsförslaget lämnades vid kommunstyrelsens
sammanträde 2016-04-12.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande har författat ett yttrande, daterat
2016-05-09.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2016-05-12, § 39, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun antar det
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nya hälso- och sjukvårdsavtalet, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens ordförandes yttrande daterat 2016-05-09.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2016-05-12, § 39
Yttrande från vård- och omsorgsnämndens ordförande, daterat 2016-05-09
Kommunförbundet Skånes skrivelse, daterad 2016-03-01
Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i
Skåne, daterad 2016-01-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson
(S) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Ärendet tas åter upp till kommunstyrelsens
sammanträde i augusti.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Region Skåne
Kommunförbundet Skåne
Kommunförvaltningen (SEPN, SUN, CAKK, PAEK, SAMA)
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Dnr: KS 1232-2015, SBN 73-2016

§ 107 Motion, Kostpolitisk strategi
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 201605-12, anses motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) har lämnat in en motion avseende en
kostpolitisk strategi.
I motionen föreslås att:
– Svalövs kommun upprättar en kostpolitisk strategi med en relevant
handlingsplan i syfte att höja kvaliteten på maten som serveras i de kommunala
verksamheterna.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden. Ordförande har skrivit
ett yttrande, daterat 2016-05-12. I yttrandet konstateras sammanfattningsvis att
förvaltningen sedan ett antal år arbetat med ett uppdrag att ta fram reviderade
kostpolitiska mål. Av olika anledningar har arbetet dragit ut på tiden, men enligt
planeringen ska ett förslag läggas fram för politiskt beslut under innevarande år.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2016-05-17, § 74, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2016-05-12, antas som nämndens eget.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-05-17, § 74
Remittering av motionen, daterad 2016-02-24
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-26, § 180
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C), inkommen 2015-10-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Mot bakgrund av samhällsbyggnadsnämndens yttrande,
daterat 2016-05-12, anses motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna (inkl. yttrande)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MDG, IATE, HAHZ)
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Dnr 1481-2015

§ 108 Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 201606-07
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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