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Tid och plats:
Beslutande ledamöter:

Onsdag den 18 juni 2014, klockan 16:00-20:40 , Kommunhuset, sessionssalen
Ajournering kl 17:50-18:40
Se närvarolista

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef
Tomas Carvonen, planeringsansvarig

Justerare

David Carlsson (KD) och Lars-Stellan Jönsson (S)

Justeringens utförande

Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 2014-06-25, kl 13.00

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla 2014-06-25

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Carvonen

Sekreterare

Tomas

Ordförande

Uno Johansson (M)

Justerare

David Carlsson (KD)

Justerare

Lars-Stellan Jönsson (S)
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-06-18

Datum då anslaget sätts upp

2014-06-25

Datum då anslaget tas ned

2014-07-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, enheten för Administration och utredning

Underskrift

Rosie Håkansson

Justerandes sign.
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Närvaro och omröstningslista
Namn och närvarande
Ledamoter

§ 37

Patric Åberg (M)
Per-Eric Mattsson (M)
Camilla Westdahl (M)
Jerker Westdahl (M)
Jörgen Strand (M)
Yvonne Syllfors
Wictorsson (M)
Mikael Persson (M)

X
X
X
X
X

Ja
1
1
1
1
1

X
X

1
1

Ann Ahlbin (S)
Karl-Erik Innala (S)
Lena Olsson (S)
Per af Forselles (S)
Annika Qvarnström (S)
Anders Bengtsson (S)
Monica Rask-Carlsson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S)
Sten Persson (S)
Kenneth Johannesson (S)
Ida Ahlbin (S)

X
X
X
X
X
X
X
X

Tommy Aspegren (FP)
Percy Eriksson (FP)
Monica Hjortenbrink
Preutz (FP)

X
X

1
1

X

1

Magnus Nilsson (KD)
David Carlsson (KD)

X
X

1
1

Sofia Nilsson (C)
Lars Lindbom (C)

X
X

1
1

Joakim Wendel (V)

X

Ingvar Nilsson (MP)

X

1

Pethra Wagnell (SD)
Björn Collin (SD)

X

1

Jan Listerud

X

1

Justerandes sign.

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

1
1
1
1
1
1
Avstår
1

1
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Namn och närvarande
Ersättare

Ersättare för

§ 37
Ja

Tjg
Tjg

Tjg

Inger Mattsson (M)
Siv Larsson (M)
Daniel Jönsson (M)
Berth Svensson (M)

X
X
-

Sven-Arne Persson (S)
Tommy Persson (S)
Andreas Torndahl (S)
Marie Dagsberg (S)
Miklos Liewehr (S)

X
X
X

Peter Ujvari (S)

-

Tommy Axelsson (FP)
Annica Persson (FP)

-

Christina Panfalk (KD)
Göran Nilsson (KD)

-

Bengt-Arne Persson (C)
Lena Segerholm (C)

X

Bernardo Espinoza (V)
Nina Andersson (V)

X

Ulf Holmén (MP)
Gert-Åke Englund (MP)

-

Ordförande
Uno Johansson (M)

X

Ann Ahlbin
Lena Ohlsson

1
1

Monica RaskCarlsson

1

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

1
28
1
1 avstår

Justerandes sign.
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Förslag till slutrapport angående Kunskap, Kompetens och
Arbete från beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Ordföranden för beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Magnus Nilsson (KD,)
presenterade förslag till slutrapport i form av en programhandling för Kunskap, Kompetens
och Arbete. Fullmäktiges ledamöter fick tillfälle att diskutera beredningens förslag och att
lämna synpunkter på densamma. Beredningen kommer vid sitt nästa möte att behandla de
synpunkter som framfördes och i tillämpliga delar arbeta in dem i det förslag som sedan
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning inför slutligt fatställande i
kommunfullmäktige.

Justerandes sign.
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§ 32

Delgivning: Svar på revisionens skrivelse angående
granskning av investeringsprocessen
Dnr: 2014/243

Kommunfullmäktiges beslut
 Rapporten läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har i skrivelse 2014-02-25 meddelat att EY på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Östra Göinge kommun har granskat investeringsprocessen. Syftet med
granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen har en ändamålsenlig och
effektiv investeringsprocess. Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på följande gjorda
iakttagelser och utvecklingsområden.
- Det saknas ekonomiska styrprinciper för hur kommunens investeringar ska äskas,
beslutas och redovisas. Roll- och ansvarsfördelningen behöver tydliggöras i
delegationsordningen avseende investeringsnivåer som får beslutas och disponeras av
kommunchefen respektive kommunstyrelsen.
- För att stärka den interna kontrollen av pågående investeringar bör en checklista tas
fram som tydliggör de väsentligaste momenten i investeringsprocessen.
- Genom fullmäktiges beslut av investeringsbudgeten finns spårbarhet kring vilka
investeringar som ska genomföras inom den kommande treårsperioden. Dock saknas
en strategi som tydliggör hur kommunens samlade investeringsbehov ska prioriteras i
relation till kommunens verksamhetsmål och politiska beslut.
- I kommunens finansiella rapporter bör det tydligt framgå vilka omdisponeringar som
gjorts mellan investeringsobjekt för att säkerställa att det redovisas ett korrekt resultat.
- Sammantaget bör återrapporteringen till kommunstyrelsen stärkas för att säkerställa
att det finns en kontinuerlig styrning och uppföljning av kommunens investeringar.
Utöver detta önskar revisorerna få kommunstyrelsens uppfattning om hur initiativ skall tas
för en förstärkt eller utvecklad intern kontroll.

Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-07 § 79
 Ledningsutskottets protokoll 2014-04-16 § 32
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-04-08

Justerandes sign.
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§ 33

Delgivning: Svar på revisionsrapport - Granskning av
kommunens placeringar av barn och unga
Dnr: 2014/71

Kommunfullmäktiges beslut
 Rapporten läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat hur kommunstyrelsen säkerställer att barn och unga som
placerats i familjehem tillförsäkras möjlighet att växa upp under trygga och goda
förhållanden. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen mer kraftfullt
måste styra genom mål och uppdrag samt krav på återrapportering av tillsyn. Vidare pekar
revisionen på behovet av att ställa kvalitetskrav på familjehemmen och att det måste finnas
dokumenterade processer och rutiner för socialtjänstens arbete i frågan. Kommunstyrelsen
instämmer i kommunrevisionens bedömning.

Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen är förvaltningens styrelse och sålunda ytterst ansvarig för all verksamhet
förvaltningen har att utföra. Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott svarar under
kommunstyrelsen för övergripande ledning, uppföljning och utvärdering av förvaltningens
verksamhet inom socialtjänstområdet. Kommunstyrelsens individutskott svarar under
kommunstyrelsen för myndighetsbeslut som rör fysiska personer med stöd av SoL och LSS samt
för uppföljning av dessa beslut. Kommunstyrelsen är sålunda socialnämnd.
Hösten 2013 inleddes ett omfattande arbete vid förvaltningens utredningsenhet i syfte att
komma tillrätta med identifierade brister i arbetet vid placering av barn och unga i familjehem.
Bristerna överensstämmer med de som revisionen senare har identifierat.
Förvaltningen arbetar sedan i höstas med ett stort antal åtgärder inom området.
Kommun-styrelsens bedömning är att dessa åtgärder sammantaget kommer att leda
till att de förbättringar revisionen efterlyser kommer att bli verklighet. Här följer en
redovisning av pågående förbättringsarbete vid förvaltningen.

Justerandes sign.
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Sida 9/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

Forts § 33
Tid är avsatt för utbildning avseende handläggning av ärenden. Exempel på
utbildnings-innehåll är LVU-lagstiftning och administrativa rutiner såsom delgivning,
utrednings-planering utifrån BBIC-triangel, umgängesplanering för barnets bästa,
rutiner kring
familjehemsplacering, stöd och metodtips i barnsamtal t ex nallekort samt sociala
berättelser. Allt i syfte att stärka barnperspektivet.
Ett arbete pågår för att alla placeringar ska ha en genomförandeplan. I syfte att förstärka
ledningsstödet har en 1:e socialsekreterare med lång erfarenhet av utredningsarbete tillsatts.
Samtliga utredningar granskas nu av enhetschef eller 1:e socialsekreterare. Handläggare ges
individuellt stöd i arbetet med utredningsplaner, vårdplaner och genomförandeplaner. Vidare ges
stöd inför bedömningar och beslut. Enhetschef eller 1:e socialsekreterare har regelbundna
ärendegenomgångar med handläggarna för att ytterligare säkerställa att utredningar blir slutförda
och att insatser följs upp i enlighet med lagstiftningen.
Arbete pågår för att dokumentera barnavårdens rutiner för handläggning. Vissa rutiner finns idag
färdigställda, skrivmallar med stödanvisningar har lagts upp som hjälpmaterial för handläggare,
likaså har rutiner och exempel på dokumentation inhämtats. Åtgärderna syftar till att säkerställa
en handläggning av god kvalitet, att gällande regler efterföljs och att dokumentation sker i
enlighet med 11 kap.5 § SoL.
En extra barnsekreterare har tillsatts från augusti 2013, vilket möjliggjort bättre uppföljningar
och att övervägande och omplaceringar kan ske i enlighet med lagstiftningen. Barnperspektivet
har förstärkts och ett aktivt arbete med biologiska föräldrar har blivit möjligt.
En satsning har gjorts gällande familjehemsutredningar genom utbildning av social-sekreterare
och personal på öppenvården i nya Kälvestensmetoden. Detta möjliggör förbättrad bedömning
av lämpliga familjehem. Sedan hösten 2013 pågår ett förbättringsarbete kring hur öppenvården
kan användas för att undvika placeringar och för att handleda familjehem.
För att barnen snabbt ska kunna kontakta socialtjänsten kommer de ges ett informationshäfte
som IVO har tagit fram för placerade barn. Det innehåller bl a telefonnummer till
socialsekreteraren och IVO.
KSIU kommer att löpande under året att träffa ansvariga socialsekreterare för genomgång av
aktuella ärenden. Härigenom kommer KSIU att få fördjupad information om livsberättelser.

Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-02 § 70
 Stöd och Omsorgs tjänsteskrivelse 2014-03-04
 Revisionsrapport 2014-01-13

Justerandes sign.
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§ 34

Delgivning: Svar på revisionsrapport- Granskning av
kommunens personal- och lönepolitik
Dnr: 2014/279

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
-

-

Kommunrevisionen har genom Ernst & Young AB genomfört en granskning av
kommunens HR-verksamhet. Syftet har varit att granska huruvida kommunstyrelsen och
dess ledningsutskott har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll
avseende personal- och lönepolitiken i Östra Göinge kommun. Kommunrevisionen har
överlämnat Ernst & Youngs revisionsrapport och önskat svar från kommunstyrelsen
utifrån gjorda iakttagelser i densamma. De tre rekommendationer/förbättringsområden
som nämns i revisionsrapporten gäller samsyn och förståelse för viktning av lönekriterier
i samband med lönesättning, att pågående arbetsvärdering inom förvaltningen färdigställs
samt att strategier för att möta framtida kompetens- och personalförsörjningsbehov
tydliggörs.
Kommunstyrelsen överlämnar ett antal kommentar som svar på den genomförda
granskningen och kommunrevisionens rekommendationer/förbättringsområden. Svaren
beskriver det utvecklingsarbete som för närvarande sker inom ramen för förvaltningen
vad gäller kommunens lönepolitik och till den tillhörande löneöversynsprocess och
arbetsvärderingsarbete. Kommunstyrelsen kommenterar vidare vilka strategier som
föreligger för att, i enlighet med revisionens rekommendation, utveckla kommunens
arbete med employer branding vari kompetens- och personalförsörjning utgör en viktig
del.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-07 § 80
Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse, 2014-03-16.
Kommunens svar på revisorernas granskning av kommunens personal- och lönepolitik
Kommunrevisionens revisionsrapport – Granskning av kommunens personal- och
lönepolitik, 2014-03-03.

Justerandes sign.
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§ 35

Delgivning - Svar på revisionsrapport - Granskning av
strategiskt och operativt personalarbete
Dnr: 2014/280

Kommunfullmäktiges beslut

 Rapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
-

Kommunrevisionen har genom Ernst & Young AB genomfört en granskning av
kommunens HR-verksamhet. Syftet har varit att granska huruvida kommunstyrelsen och
dess ledningsutskott har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens
strategiska personalarbete och stödet till avdelningar/enheter. Kommunrevisionen har
utifrån Ernst & Youngs revisionsrapport önskat svar från kommunstyrelsen på hur
kommunstyrelsen avser att förbättra sin styrning och uppföljning av personalpolitiken.
Kommunstyrelsen överlämnar ett antal kommentar som svar på den genomförda
granskningen och kommunrevisionens frågeställning i enlighet med Ledningsstöd &
Service tjänsteskrivelse. Svaren beskriver hur Kommunstyrelsen genom förändringar i
delegationsordning tydliggjort ansvaret och förbättrat styrningen gällande
personalfrågorna inom kommunen. Vidare redovisas och exemplifieras förvaltningens
interna arbete med framtagande och utveckling av rutiner och riktlinjer.
Kommunstyrelsen och dess ledningsutskott framhåller även, i likhet med revisionens
yttrande, att de fortsättningsvis löpande avser att följa och utveckla den nuvarande
styrningen och uppföljningen av personalpolitiken, närmast genom den interna
kontrollplanen för 2014.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-07 § 81
 Ledningsutskottets protokoll 2014-04ö-16 § 34
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-04-03

Justerandes sign.
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§ 36

Delgivning: Svar på revisionsrapport - granskning av
samverkan avseende hemsjukvård/avancerad vård i
hemmet (ASIH)
Dnr: 2014/244

Kommunfullmäktiges beslut
 Rapporten läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Helseplan har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge kommun och
Region Skåne granskat hur regionen och kommunerna samverkar om hemsjukvård/ASIH.
Granskningen visar att den avancerade sjukvården i hemmet har blivit sämre för invånarna i
Östra Göinge efter omorganisationen inom Region Skåne. Revisorerna vill veta vilka
bedömningar som kommunstyrelsen gör avseende de rekommendationer som lämnas i
rapporten och vilka möjligheter kommunstyrelsen har att påverka utvecklingen av den
avancerade sjukvården i kommunen.

Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen är förvaltningens styrelse och sålunda ytterst ansvarig för all verksamhet
förvaltningen har att utföra. Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott svarar under
kommunstyrelsen för övergripande ledning, uppföljning och utvärdering av förvaltningens
verksamhet inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården. Kommunstyrelsens
individutskott svarar under kommunstyrelsen för myndighetsbeslut som rör fysiska personer
med stöd av SoL och LSS samt för uppföljning av dessa beslut. Kommunstyrelsen är sålunda
socialnämnd.
Östra Göinge kommun kommer att arbeta i enlighet med de rekommendationer revisionen
lagt fram i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och regionen så att
hemsjukvården och den avancerade sjukvården i hemmet blir bra för patienterna.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-07 § 87
Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2014-04-15 § 18
Stöd och Omsorgs tjänsteskrivelse 2014-03-24
Revisionsrapport 2014-02-27

Justerandes sign.
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§ 37

Reviderad Mål- och resultatplan 2015 inklusive 2016-2017
Dnr: KS 2014/00190

Kommunfullmäktiges beslut

 Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för kommunalskatt till 21:11 per
skattekrona för år 2015, d.v.s. en oförändrad skattesats.
 Kommunfullmäktige fastställer föreslagna resultatmål för 2015.
 Kommunfullmäktige fastställer förslag till mål- och resultatplan för år 2015 och åren
2016-2017 inklusive drifts-, investerings-, resultats-, kassaflödes- och balansbudget.
 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under år 2015 nyupplåna, dvs. öka
kommunens skulder under året, med totalt 80 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har
rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller
till betalning under 2015.
Socialdemokraterna lämnar anteckning till protokollet. Bilaga 1.

Yrkanden
Tommy Aspegren (FP), Mikael Persson (M), Patric Åberg (M) och Magnus Nilsson (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Joakim Wendel (V) yrkar:
1. Skatten höjs med 30 öre per tre år, vilket ger kommunkassan ett tillskott på
6 900 000 kr och av dessa pengar vill vi rikta: a/ 600 000 kr till fritidsgårdar b/
900 000 kr till föreningarna.
Vi vill att det öppnas fritidsgårdar
År 2015 Glimåkra 750 000 kr löpande.
År 2015 Sibbhults fritidsgård och fritidsgården i Knislinge får ett tillskott på
250 000 kr vardera löpande för att anställa personal
Summa år 1 = 1 250 000 kr
År 2016 Broby 750 000 kr löpande.
Summa år 1 och 2 = 2 000 000 kr
År 2017 Hanaskog 750 000 kr löpande.
Summa år 2 = 2 750 000 kr.
Summa år 2015-2017= 6 000 000 kr
900 000 skall gå till föreningslivet.
Vi vill även införa höjt aktivitetsbidrag med 5 kr/deltagare och timme plus 24 kr
per sammankomst (ungefär som statligt bidrag).
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 37
Vi vill också att det inför ett lokalbidrag på 80 % av hyreskostnaden/kostnaden för
egna lokaler. Vilket gör att föreningarna får stå för 20 % av lokalhyran.
2. Vi vill minska det kommunala sparande från dagens 2 % till att spara 1 %, vilket
skulle ge ca 5 miljoner kr. Av dessa pengar vill vi återkommunalisera Lindgården och
avsätta ekonomiskt medel till mer personal och kompetenshöjning inom omsorgen.
3. Lokala avsatta medel skall användas för att öka jämställdhet från den lokala
lönepotten.
4. Vi vill öka verksamhetsbidraget med 100 % inom skolbarnomsorgen. Anslaget ska
öronmärkas till denna verksamhet.
5. Vi vill att det startas en utredning om minskad veckoarbetstid med bibehållen lön först
och främst inom äldreomsorgen.
6. Vi vill att delade turer inom kommunens arbetsområden ska tas bort.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Joakim Wendels yrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall Joakim Wendels yrkande.
Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 1 nej-röst. En ledamot avstår. Se närvaro och
omröstningslista.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning
Sven-Arne Persson (S), Karl-Erik Innala (S), Tommy Persson (S), Per af Forselles (S),
Annika Qvarnström (S), Anders Bengtsson (S), Miklos Liewehr (S), Lars-Stellan Jönsson
(S), Sten Persson (S), Kenneth Johannesson (S) och Ida Ahlbin (S) lämnar anteckning till
protokollet, bilaga 1.

Reservationer
Joakim Wendel (V) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 15/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

Forts § 37

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Majoriteten har lagt fram förslag till en reviderad mål- och resultatplan för år 2015 samt
kompletterat den med en ekonomisk plan för åren 2016-2017. I förslaget har hänsyn tagits till
Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos 2014-04-29. Förslaget bygger
på förvaltningens revidering avseende dess verksamheter. I jämförelse med mål- och
resultatplan 2013-2015 har förvaltningen gjort en förändring och det är att ta bort
minskningen av ramen för Stöd & omsorg med 1 000 tkr avseende verksamhetsutveckling.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-04 § 95
Ledningsutskottets protokoll 2014-05-21 § 42
Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-05-12
Majoritetens reviderade mål- och resultatplan för åren 2015 samt 2016-2017

Beslutet skickas till:
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Jonas Rydberg, kommunchef
Anne-Krestin Palmgren. ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 16/45

Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
§ 38

Revidering av fjärrvärmetaxa
Dnr: 2013/1167

Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommunfullmäktige antar föreslagen reviderad fjärrvärmetaxa för Knislinge
respektive Hanaskog att gälla fr o m 2014-07-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förslag till ny fjärrvärmetaxa har tagits fram för Knislinge respektive Hanaskog. Den nya
taxan som införs är uppdelad i en fast och en rörlig avgift för samtliga kunder. Nuvarande
taxa fastställdes vid byggnationen av nätet och har justerats löpande i förhållande till index.
Den nu föreslagna taxan kommer att justeras genom aktivt beslut.

Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-04 § 96
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-05-21
 Fjärrvärmetaxa i Knislinge respektive Hanaskog fr o m 2014-07-01

Beslutet skickas till:
Fastighetschef
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 17/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

§ 39

Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru
Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk
Dnr: KS 2014/00092

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige disponerar 64 000 sek kronor plus kostnad för installation ur
Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverket SPHERE
PYROLLE.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Avkastningen från rubricerad minnesfond får användas till försköning av Broby samhälle och
ska ha ett bestående värde.
Verket SPHERE PYROLLE som placerades på väggen i Kulturhuset Vita skolans
trappavsats mellan våning I och II under utställningstiden av ljusprojekt VITA LUX:
återkomst, har vunnit stor beundran från besökare och personal. Med anledning av det
föreslås att avkastningen från minnesfonden kan användas för inköp av konstverket.
Konstverket av konstnär Gun Gordillo, som är en av Sveriges pionjärer inom ljuskonst, är
75x75cm och kan köpas för 64 000 sek. Därtill kommer kostnad för installation av
konstverket.
Den del av stiftelsen som kommunen disponerar förvaltas av SEB, som ställer sig positiv till
den föreslagna disponeringen. Kommunfullmäktige beslutar om disponering.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-07 § 85
 Ledningsutskottets protokoll 2014-04-16 § 39
 Kultur- och fritids tjänsteskrivelse 2014-04-15
Beslutet skickas till:
Helena Zeberg, kulturansvarig
Jan Carlson, enhetschef
Anne-Krestin Palmgren, enhetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 18/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

§ 40

Nya regler för kommunalt partistöd med anledning av ändringar i kommunallagen från 1 februari 2014
Dnr: KS 2014/00030

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige fastställer regler för kommunalt partistöd i
Östra Göinge kommun enligt förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Nya regler för lokalt partistöd har införts i kommunallagen från den 1 februari 2014. De skall
tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018 och är resultatet av den översyn som
gjordes av den parlamentariska utredningen ”Vital kommunal demokrati” och det propositionsarbete som följde på utredningen. Ändringarna i kommunallagen innebär att kommunens
lokala regler om partistöd måste omarbetas och framförallt kompletteras.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-04 § 98
Ledningsutskottets protokoll 2014-05-21 § 44
Förslag till Regler för kommunalt partistöd i Östra Göinge kommun.
Strategisk planering och utveckling; tjänsteskrivelse 2014-04-03
Sveriges kommuner och landsting (SKL) cirkulär 14:12.

Beslutet skickas till:
De politiska partierna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 19/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

§ 41

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige med
anledning av utvärdering av den politiska organisationen
Dnr: KS 2014/00081

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige fastställer förslag till arbetsordning att gälla från den 15 oktober
2014.

Yrkanden
Magnus Nilsson (KD), Mikael Persson (M), Camilla Westdahl (M) och Ingvar Nilsson (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Collin (SD) yrkar att det skrivs in i kommunfullmäktiges arbetsordning att motioner skall
besvaras inom två månader efter att de väckts i fullmäktige.
Percy Ericsson (FP) och Camilla Westdahl (M) yrkar avslag på Björn Collins yrkande.

Propositionsordning
Efter framställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En parlamentarisk kommitté har utvärderat den politiska organisationen. Kommunfullmäktige behandlade kommitténs förslag i mars 2014 och gav då i uppdrag till kommunstyrelsen
att senast den 1 juli återkomma med de förslag till ändringar av fullmäktiges arbetsordning,
reglementen och övriga styrdokument som föranleds av den politiska kommitténs förslag.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-04 § 97
Ledningsutskottets protokoll 2014-05-21 § 43
Strategisk planering och utveckling tjänsteskrivelse 2014-04-11
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige
Nu gällande arbetsordning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 20/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

Forts § 41

Beslutet skickas till:
De politiska partierna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 21/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

§ 42

Förslag att ändra kommunstyrelsens mandatperiod i
samband med valet 2018
Dnr: KS 2014/00082

Kommunfullmäktiges beslut
 Mandattiden för kommunstyrelsen skall efter valet 2018 räknas från det sammanträde
då fullmäktige väljer ny styrelse. De nyvalda fullmäktige skall då välja kommunstyrelse vid sitt första sammanträde.
 Mandattiden för den kommunstyrelse som tillträder efter valet 2014 upphör därmed i
samband med att nyvalda fullmäktige väljer ny styrelse vid sitt första sammanträde
efter valet 2018.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En parlamentarisk kommitté har utvärderat den politiska organisationen. Kommunfullmäktige behandlade kommitténs förslag i mars 2014 och gav då i uppdrag till kommunstyrelsen
att senast den 1 juli återkomma med de förslag till ändringar av fullmäktiges arbetsordning,
reglementen och övriga styrdokument som föranleds av den politiska kommitténs förslag.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-04 § 99
Ledningsutskottets protokoll 2014-05-21 § 45
Strategisk planering och utveckling; tjänsteskrivelse, 2014-04-04
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-20
Fortsatt utveckling av den politiska organisationen i Östra Göinge kommun; rapport
från den politiska kommittén, 2013-11-21.

Beslutet skickas till:
De politiska partierna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 22/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

§ 43

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
Dnr: KS 2014/00148

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) att gälla från 2015-01-01.
 Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till pensionsmyndighet och därmed få i
uppdrag att ta fram tillämpningsbestämmelser enligt OPF-KL.
 Kommunfullmäktige kompletterar bestämmelserna i 3 § Bestämmelser om
omställningsstöd för förtroendevalda i OPF-KL med ett fastställande av kostnadsram
för aktiva omställningsinsatser. Den maximala kostnaden, grundbeloppet, för aktiva
omställningsinsatser uppgår till 50 000 kronor exklusive moms och justeras vid varje
årsskifte med början 2015/2016 med hänsyn till förändringarna i Arbetskostnadsindex
för tjänstemän (AKI). Uppräkning/justering av grundbeloppet beräknas på basmånad
augusti 2014 och öresavrundning sker till närmaste högre krontal.
 Punkterna ovan antas som reglemente KFS 34 B.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog den 20 oktober 2013 förslag till
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att
kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte har omfattas av tidigare PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Utgångspunkterna för OPF-KL har varit att i möjligaste mån anpassa bestämmelserna
till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner,
landsting och regioner, likväl som för anställda på arbetsmarknaden i övrigt.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 23/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

Forts § 43
För att OPF-KL ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna, vilket
den politiska utvärderingskommittén föreslagit i sitt betänkande. Sveriges

Kommuner och Landsting framför i sina kommentarer att det lokalt även ska
fastställas vilken nämnd som har
i uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna och som således utgör
pensionsmyndighet. Vidare rekommenderar Sveriges Kommuner och Landsting att
respektive kommun tar ställning till vilken kostnadsram som ska gälla för aktiva
omställningsinsatser.

Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-04 § 100
Ledningsutskottets protokoll 2014-05-21 § 46
Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse, 2014-04-30.
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, 2014-04-08.
KFS nr 34 B – Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för företroendevalda
(OPF-KL) – 2013-10-20.

Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, kommunchef
Jimmy Andersson, förhandlingsstrateg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 24/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

§ 44

AV Media Skånes hemställan om ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013
Dnr: KS 2014/00108

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beviljar Kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för
år 2013.

Jäv
Tommy Aspegren (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för AV Media Skåne hemställer om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
De utsedda revisorer som fått i uppdrag att granska kommunalförbundet AV Media Skåne
tillstyrker förbundets årsredovisning och förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för år
2013.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-04 § 102
Ledningsutskottets protokoll 2014-05-21 § 48
Ledningsstöd och Service tjänsteskrivelse 2014-04-21.
AV Medias hemställan om ansvarsfrihet inklusive verksamhetsberättelse, bokslut och
revisionsberättelse.

Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet AV Media Skåne

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 25/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

§ 45

Revisionsberättelse för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Dnr: 2014/343

Kommunfullmäktiges beslut


Ansvarsfrihet beviljas i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Tommy Aspegren (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har granskat Östra Skånes hjälpmedelsnämnd och tillstyrker att
nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2013.

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-04-22
 Kommunrevisionens revisionsberättelse 2014-04-10
 Granskning av Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Beslutet skickas till:
Kommunrevisorerna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 26/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

§ 46

Revisionsberättelse för IT-nämnden år 2013
Dnr: KS 2014/00038

Kommunfullmäktiges beslut


Ansvarsfrihet beviljas i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Patric Åberg (M) och Karl-Erik Innala (S)) deltar inte i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har granskat IT-nämnden och tillstyrker att nämnden beviljas
ansvarsfrihet för år 2013.

Beslutsunderlag
 Kommunrevisionens revisionsberättelse 2014-04-10
 Granskning av årsredovisning för IT-nämnd Skåne Nordost
Beslutet skickas till:
Kommunrevisorerna
Göran Karlsson, Hässleholms kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 27/45

Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
§ 47

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
köksbyggnationer
Dnr: KS 2014/00189

Kommunfullmäktiges beslut
 Det skriftliga svaret från kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) läggs till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Sven-Arne Persson (S) har inkommit med en fråga ställd till kommunstyrelsens
ordförande Patric Åberg (M) om hur långt man kommit med planeringen och genomförande
av köksombyggnationer i kommunens köksverksamheter.

Beslutsunderlag

 Enkel fråga från Sven-Arne Persson (S)
 Patric Åbergs (M) svar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 28/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

§ 48

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om
samarbetsforum
Dnr: KS 2014/00192

Kommunfullmäktiges beslut
 Ärendet bordläggs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs eftersom den ledamot som ställt frågan inte är
närvarande vid dagens sammanträde.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet skall avgöras idag eller bordläggas och
finner att kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Ann Ahlbin (S) har inkommit med en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande
Patric Åberg (M) om han kommer att verka för att drogproblematiken lyfts på ett mer aktivt
sätt inom politiken och då förslagvis använde redan befintligt samarbetsforum.

Beslutsunderlag

 Fråga, Ann Ahlbin (S)
 Patric Åbergs (M) svar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 29/45

Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
§ 49

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
nuvarande borgerliga styrets syn på demokrati
Dnr: KS 2014/00226

Kommunfullmäktiges beslut


Det skriftliga svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Karl-Erik Innala (S) har inkommit med en fråga ställd till kommunstyrelsens
ordförande Patric Åberg (M) om varför han inte likt andra kommuner behandlade
kommunförbundets förfråga om att solidariskt ställa upp med ett ekonomiskt stöd
motsvarande en krona per innevånare till Skånes djurpark i Höör.

Beslutsunderlag

 Fråga Karl-Erik Innala (S)
 Patric Åbergs (M) svar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 30/45

Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
§ 50

Interpellation från Pethra Wagnell ställd till kommunalrådet
Patric Åberg - Flyktingmottagandet
Dnr: KS 2014/00232

Kommunfullmäktiges beslut


Interpellationen får framställas och besvaras vid nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Pethra Wagnell (SD) har inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) om att man är frågande till uppgifterna i
media att Östra Göinge kommun är hårt belastad utan att kommunfullmäktige har blivit
informerade.

Beslutsunderlag

 Pethra Wagnells (SD) interpellation

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 31/45

Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
§ 51

Interpellation från Anders Bengtsson ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg angående
flyktingmottagandet
Dnr: KS 2014/00269

Kommunfullmäktiges beslut


Interpellationen får ställas och besvaras vid nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Anders Bengtsson (S) har inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) om bl a vilka överenskommelser det finns
med migrationsverket angående mottagande av flyktingar och på vilket sätt det är en högre
belastning för Östra Göinge än andra kommuner gällande flyktingmottagandet.

Beslutsunderlag

 Anders Bengtssons (S) interpellation

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 32/45

Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
§ 52

Val av ledamot i valnämnden
Dnr: 2013/861

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige utser Tommy Aspegren (FP), Torpgatan 13, 280 60 Broby till
ledamot i valnämnden efter Birger Fahlby.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i valnämnden efter Birger Fahlby (FP).
Folkpartiet har nominerat Tommy Aspegren (FP), Torpgatan 13, 280 60 Broby till ledamot i
valnämnden.

Beslutsunderlag

 Folkpartiets nominering 2014-04-16

Beslutet skickas till:
Tommy Aspegren (FP)
Valnämnden
Lönekontoret
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 33/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

§ 53

Avsägelse av uppdrag som ersättare i beredningen för
tillväxt och samhällsbyggnad samt val härav
Dnr: 2014/329

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige godkänner Nils-Henrik Johnsons (FP) avsägelse samt utser Emma
Hansson (FP), Pl 2298 Möllarp, 280 60 Broby till ersättare i beredningen för tillväxt och
samhällsbyggnad.

Sammanfattning av ärendet
Nils Henrik Johnson (FP) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i beredningen för tillväxt och
samhällsbyggnad.
Folkpartiet har 2014-04-16 nominerat Emma Hansson (FP), Pl 2298 Möllarp, 280 60 Broby
till ersättare i beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Beslutsunderlag

 Nils-Henrik Johnsons (FP) avsägelse
 Folkpartiets nominering 2014-04-16
Beslutet skickas till:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 34/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

§ 54

Avsägelse av uppdrag som nämndeman, Thommy Svensson
(S)
Dnr: KS 2014/00044

Kommunfullmäktiges beslut


Kommunfullmäktige godkänner Thommy Svenssons (S) avsägelse.

Sammanfattning av ärendet
Thommy Svensson (S), Västra Järnvägsgatan 10 A, 280 60 Broby har avsagt sitt uppdrag
som nämndeman.

Beslutsunderlag

 Thommy Svenssons avsägelse

Beslutet skickas till:
Kristianstads Tingsrätt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 35/45

Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
§ 55

Remiss av motion för beredning Brobysjukhuset som ett
äldreboende
Dnr: KS 2014/00214

Kommunfullmäktiges beslut


Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Jan Listerud har inkommit med en motion om att Brobysjukhuset öppnas som ett äldreboende
och att kommunen också försöker få Breanäs kursgård att bli ett äldreboende.

Beslutsunderlag

 Jan Listeruds motion

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
§ 56

Remiss av motion för beredning - Flyktingmottagande till
kommunen
Dnr: KS 2014/00229

Kommunfullmäktiges beslut


Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Pethra Wagnell (SD) har inkommit med en motion om att beslutet om stopp för
flyktingmottagandet till Broby sjukhuset skall bli permanent

Beslutsunderlag

 Pethra Wagnells (SD) motion

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
§ 57

Redovisning av ej avgjorda motioner
Dnr: KS 2014/00195

Kommunfullmäktiges beslut
 Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen, enheten Administration och utredning har 2014-06-05 redovisat att
följande motioner ej är avgjorda av kommunfullmäktige:
Ankomstdag
Diarienummer

Motioner

Inlämnad av

Åtgärd

2011-10-12
KS 2011/1140.009

Öppna fritidsgårdar i
Glimåkra, Broby och
Hanaskog

Joakim Wendel (V)

Remiss KS

2012-09-18
KS 2012/1003.009

Attraktivitetshöjande
åtgärder i anslutning
till Trollabadet

Sven-Arne Persson (S)

Remiss KS

2013-02-07
KS 2013/302.009

Fria bussresor för invånare Pethra Wagnell (SD)
som är över 70 år i
Jan Listerud (SD)
Östra Göinge

Remiss KS

2013-11-16
KS 2013/1030

Halalslaktat kött i
Kommunens verksamhet

Pethra Wagnell (SD)

Remiss KS

2013-11-20
2013/1081.009

Direktförbindelse mellan
Broby-Hästveda

Joakim Wendel (V)

Remiss KS

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
Forts § 57

Ankomstdag
Diarienummer

Motioner

Inlämnad av

Åtgärd

2013-11-20
2013/1082.009

Gratis kollektivtrafik

Joakim Wendel (V)

Remiss KS

2013-11-29
2013/1115.009

Bashastigheterna i
Östra Göinge kommun

Jan Listerud

Remiss KS

2014-01-15
2014/50.009

Det mångkulturella
experimentet

Björn Collin (SD)

Remiss KS

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
§ 58

Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag till
kommunfullmäktige
Dnr: KS 2014/00196

Kommunfullmäktiges beslut
 Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen, enheten Administration och utredning har 2014-06-05 redovisat att
följande medborgarförslag ej är avgjorda av kommunfullmäktige:
Ankomstdag
Medborgarförslag
Inlämnad av
Åtgärd
Diarienummer
2012-02-02
KS 2012/138.009

Knislinge Bibliotek

Mildred Hilleskog

Remiss KS

2013-03-07
KS 2013/261.009

Avvakta att gå vidare
med styrgruppen
för nytt kommunhus

Niklas Martinsson

Remiss KS

2013-10-18
KS 2013/977.009

Fem klövern kallar
till ett allmänt möte
ang. invandring

Ulla Nilsson

Remiss KS

2013-11-14
KS 2013/1067.009

Bygg gc-väg
TrollabadetSvenarp

Magnus Emilsson

Remiss KS

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
Forts § 58
Ankomstdag
Diarienummer

Medborgarförslag

Inlämnad av

Åtgärd

2013-12-11
KS 2013/1166.009

ÖGRAB:s hemsida
och felaktiga dekaler

Patric Persson

Remiss KS

2014-01-08
KS 2014/13.009

Mer pengar till
välfärd

Jörgen Svensson

Remiss KS

KS 2014-01-15
KS 2014/60.009

Inför zon fri
ifrån vindkraftverk

Rickard Mattisson

Remiss KS

2014-01-31
KS 2014/120.009

Östanå, den lilla
byn utan bussar

Werner Kuhleber
Mats Persson

Remiss KS

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 41/45

Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

§ 59

Medborgarförslag: Stöd till "Projekt om fornminnen i
Glimåka socken"
Dnr: KS 2014/00294

Kommunfullmäktiges beslut


Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning av ärendet
Bertil Häggman, Glimåkra har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen ger ett
stöd till ett ”Projekt om fornminnen i Glimåkra socken”

Beslutsunderlag

 Medborgarförslag

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
§ 60

Anmälningsärenden
Dnr: KS 2014/00070

Kommunfullmäktiges beslut


Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vård och omsorg
1. Ej verkställda SoL och LSS beslut 2014-03-31

Länsstyrelsen
2. Protokoll fört vid inspektionen av Överförmyndaren 2014-04-11

Samarbetskommittén Skåne Nordost
3. Protokoll 2014-03-13, 2014-0505—06

Samordningsförbundet Skåne Nordost
4. Årsredovisning verksamhetsåret 2013

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2014-06-18

Kommunfullmäktige
§ 61

Remiss av motion för beredning - Satsning på
långtidsarbetslösa ungdomar 19--24 år
Dnr: KS 2014/00349

Kommunfullmäktiges beslut


Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Joakim Wendel (V) har inkommit med en motion angående satsning på
långtidsarbetslösa ungdomar i åldern 19-24 år

Beslutsunderlag
 Motion

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-06-18

§ 62

Tertialuppföljning per 2014-04-30
Dnr: 2014/287

Kommunfullmäktiges beslut
-

Efter att kommunfullmäktige godkänt att ärendet behandlas vid dagens sammanträde, trots
att det inte kungjorts, beslutas att ärendet läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tertialuppföljning per den 30 april för kommunen är framtagen avseende verksamhetsmålen
och resultatet. Den bygger på respektive avdelnings inrapporterade underlag.
Därtill redovisas genomförd uppföljning per den 30 april enligt intern kontrollplan 2014,
övergripande rutin för arbetsmiljöarbetet och ständiga förbättringar enligt Göingemodellen.

Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-04 § 94
Ledningsutskottets protokoll 2014-05-21 § 41
Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-05-07
Tertialuppföljning per 2014-04-30
Uppföljning enligt 2014 års interna kontrollplan per 2014-04-30
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2014-04-30
Uppföljning av Göinge modellen 2014-04-30

Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, kommunchef
Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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