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Tid och plats:

Torsdag den 26 mars 2015, klockan 18:30- 20:45, Sessionssalen, kommunhuset
i Broby

Beslutande ledamöter:

Se närvarolista

Ersättare:

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Mikael Torberntsson, sekreterare
Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerare

Ingvar Nilsson (MP) och Sven-Arne Persson (S)

Justeringens utförande

Tisdagen 2015-03-31, kl 16:00 Kommunhuset, enheten Administration och
utredning
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Mikael Torberntsson

Ordförande

Camilla Westdahl (M)

Justerare

Ingvar Nilsson (MP)

Justerare

Sven-Arne Persson (S)

Utdragsbestyrkande
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-03-26

Datum då anslaget sätts upp

2015-03-31

Datum då anslaget tas ned

2015-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, enheten för Administration och utredning

Underskrift

Mikael Torberntsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Anmälan av inkomna revisionsrapporter
Dnr: KS 2015/00428

Kommunfullmäktiges beslut:


Kommunfullmäktige noterar anmälan av inkomna revisionsrapporter.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna är fullmäktiges redskap för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisorerna överlämnar sina
rapporter till kommunfullmäktiges presidium. En revisionsrapport som överlämnats till fullmäktiges presidium skall anmälas till fullmäktige vid närmast följande sammanträde. I anmälan anges att rapporten kommit in, vad granskningen avser och när den beräknas kunna
presenteras för fullmäktige tillsammans med ett svar från ansvarigt politiskt organ.

Inkomna revisionsrapporter
Rapport avser

Ansvarig för granskad
verksamhet

Beräknad tidpunkt för
presentation i KF

Dnr KS 2015/00412
Folkhälsa – Samverkan om barns
och ungas hälsa

Kommunstyrelsen

2015-09-24

Dnr KS 2015/00414
Granskning av kommunens
fastighetsunderhåll

Kommunstyrelsen

2015-09-24

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot i
kommunfullmäktige, Roberto Fierro (SD)
Dnr: KS 2015/00301

Kommunfullmäktiges beslut:
 Meddelandet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har 2015-03-10 utsett Roberto Fierro (SD), Göingevägen 3, Knislinge till ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Aage Kvant (SD).
Någon ny ersättare efter Roberto Fierro (SD) kunde inte utses.

Beslutsunderlag
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse
 Länsstyrelsens protokoll 2015-03-10
Beslutet skickas till:
Lönekontoret
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Revisionsberättelse 2014. Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2014
Dnr: KS 2015/00208, KS 2015/00409

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige fastställer framlagd årsredovisning.
 Ansvarsfrihet beviljas i enlighet med revisorernas tillstyrkan för kommunstyrelsen,
tillsyns- och tillståndsnämnden, valnämnden, överförmyndaren, kommunfullmäktiges
beredningar samt för enskilda förtroendevalda i dessa organ.
 De ledamöter som berörs av ansvarsfrihet är inte delaktiga i beslutet vad gäller deras
nämnd, styrelse eller förvaltning.
 Kommunfullmäktige reserverar 5,7 miljoner kronor av årets överskott till
resultatutjämningsreserven.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt årsredovisning för Östra Göinge kommun inklusive koncernen (sammanställd redovisning) för 2014.
Årets resultat för kommunen är 19,6 miljoner kronor, vilket är 11,1 miljoner kronor bättre än
budget. Överskottet står verksamheterna i huvudsak för, dvs. 7,2 miljoner kronor. Det är
möjligt att avsätta 5,7 miljoner kronor av resultatet till resultatutjämningsreserven, som då
kommer uppgå till 22,4 miljoner kronor.
Nettoinvesteringarna uppgår till 99,1 miljoner kronor, men låneskulden är oförändrad 67,3
miljoner kronor. De likvida medlen minskade under året med 17,6 miljoner kronor och var
vid årsskiftet 35,5 miljoner kronor.
Av kommunens 20 verksamhetsmål är 19 helt eller delvis uppfyllda. De finansiella målen är
uppfyllda.
Den totala sjukfrånvaron bland kommunens anställda har ökat något och var för 2014 5,12 %.
Antalet årsarbetare har ökat med 10,6 till 830,7.
Koncernredovisningen visar kommunens totala ekonomiska åtaganden och består av kommunen, Göingehem AB, CEISS AB, Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB samt dess
dotterbolag AB Östra Göinge Fastighet nr 1 och kommunens andel i Östra Göinge
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 21
Renhållnings AB och Skåne Blekinge Vattentjänst AB. Kommunkoncernens resultat uppgår
till 28,6 miljoner kronor.

Yrkande
Patric Åberg (M) yrkar:
 Kommunfullmäktige fastställer framlagd årsredovisning.
 Ansvarsfrihet beviljas i enlighet med revisorernas tillstyrkan för kommunstyrelsen,
tillsyns- och tillståndsnämnden, valnämnden, överförmyndaren, kommunfullmäktiges
beredningar samt för enskilda förtroendevalda i dessa organ.
 De ledamöter som berörs av ansvarsfrihet är inte delaktiga i beslutet vad gäller deras
nämnd, styrelse eller förvaltning.
 Kommunfullmäktige reserverar 5,7 miljoner kronor av årets överskott till
resultatutjämningsreserven.
Magnus Nilsson (KD) och Ann Ahlbin (S) yrkar bifall till Patric Åbergs (M) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Patric Åbergs (M) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.

Beslutsunderlag









Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-11 § 34
Ledningsutskottets protokoll 2015-02-25 § 16
Revisionsberättelse 2014
Revisionsrapport – Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2015-02-24
Årsredovisning 2014
Ledningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 16
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-03-11 § 34

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Revidering av 2015 års investeringsram
Dnr: KS 2015/00267

Kommunfullmäktiges beslut:


Kommunfullmäktige fastställer 2015 års investeringsram till 101 234 000 kronor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i november 2014 om mål- och resultatplan för år 2015,
inklusive investeringsbudget. Investeringsbudgeten för 2015 var på totalt 136 300 000
kronor. Från 2014 har återanvisats 27 420 000 kronor. Det medför totalt en
investeringsbudget på 163 720 000 kronor för 2015.
Förvaltningen har efter genomgång av investeringarna kommit fram till att ramen behöver
minskas till 101 234 000 kronor, eftersom vissa investeringar inte hinner slutföras i år på
grund av att bland annat projektering eller erforderliga beslut föreligger.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2015-02-18
Sammanställning över 2015 års investeringar inklusive återanvisningar
Ledningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 7
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-03-11 § 34

Beslutet skickas till:
Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Östra Göinge Golfklubbs anhållan om armorteringsfrihet för
lån och borgen för checkräkningskredit
Dnr: KS 2014/00856

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige beviljar Östra Göinge Golfklubb armorteringsfrihet på lånet om
2 300 000 kronor till och med år 2020.
 Kommunfullmäktige beviljar Östra Göinge Golfklubb fortsatt ränte- och
armorteringsfrihet på kommunens fordran om 1 800 942 kronor på klubben till och
med år 2020.
 Kommunfullmäktige beviljar Östra Göinge Golfklubb kommunal borgen för en
checkräkningskredit på 500 000 kronor till och med 2016-03-31, 400 000 kronor
2016-04-01 - 2017-03-31, 300 000 kronor 2017-04-01 - 2018-03-31, 200 000 kronor
2018-04-01 - 2019-03-31, och 100 000 kronor 2019-04-01 - 2020-12-31.
 Den som av kommunchefen utses till observatör i golfklubbens styrelse ska i mars
2016 återrapportera till kommunfullmäktige hur föreningen lever upp till
affärsplanens åtaganden.

Reservation
Jeanette Svensson (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att före justering
komma in med skriftlig reservation. Bilaga KF nr 2.

Förbehåll för beslutet
Östra Göinge Golfklubb förutsätts att följa sin affärsplan och om så inte sker kan kommunen
komma att ompröva sitt åtagande.
Golfklubben förutsätts ta hjälp av Svenska Golfförbundet.
Golfklubben ska erbjuda kommunen en observationsplats vid dess styrelsemöten.
Golfklubben ska aktivt försöka lösa konflikten med grannarna.
En långsiktig lösning för hanteringen av golfklubbens skulder till kommunen ska tas upp för
beslut år 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 11/23

Kommunfullmäktige

Protokoll 2015-03-26

Forts § 23

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge Golfklubb tog kontakt med förvaltningen i slutet av år 2012 med anledning av
likviditetsproblem. Klubben hade under en längre tid arbetat med att dra ner på kostnaderna
och nu fanns det inget mer att dra ner på. Klubben fick i uppgift att se över hur de skulle
kunna utöka sina intäkter och ta fram en långsiktig plan för detta. Förvaltningen tog kontakt
med Svenska Golfförbundet och anordnade ett möte mellan klubbens styrelse och
representant för Svenska Golfförbundet för att få hjälp i det fortsatta arbetet. Efter sommaren
2013 fick klubben ett akut likviditets problem, vilket medförde att kommunstyrelsen gick in
och förvärvade fastigheten Knislinge 15:59 för 500 000 kronor. Fastigheten omfattade
klubbhuset och intilliggande byggnader. Samtidigt tecknades hyresavtal med klubben som
innebar att de förhyrde tillbaka byggnaderna av kommunen. Klubben har sedan den bildades
arrenderat området som banan är anlagd på av kommunen.
Kommunen har från och med 2014-02-14 lånat ut 2 300 000 kronor till Östra Göinge
Golfklubb. Klubben betalar en ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad plus 0,3 %
och ska amortera 224 000 kronor per år på lånet. Räntan betalas kvartalsvis medan
amorteringen sker en gång per år. Tidigare var kommunen i borgen för nämnda lån t.o.m.
2014-12-31. Därtill har kommunen varit i borgen för en checkräkningskredit på 500 000
kronor till och med 2014-12-31. Kommunen har en fordran om 1 800 942 kronor på klubben
som har varit ränte- och amorteringsfritt till och med 2014-12-31.
Östra Göinge Golfklubb har i skrivelse 2014-10-07 anhållit om en förlängning av kommunalt
borgensåtagande för en checkkredit på 500 000 kronor, samt om fortsatt ränte- och
amorteringsfrihet för en skuld på 1 800 942 kronor.
Östra Göinge Golfklubb har på kommunens begäran tagit fram en affärsplan till och med
2020, samt även en resultat- och kassaflödesbudget för åren 2015 – 2020.

Yrkanden
Petra Wagnell (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars-Stellan Jönsson (S) yrkar följande tillägg till kommunstyrelsens förslag:
 Att den som utses som observatör i golfklubbens styrelse återrapporterar till
kommunfullmäktige hur affärsplanen framskrider och sätts i verket. Första rapporten
ska avläggas mars 2016.
Lars-Stellan Jönsson (S), Anders Bengtsson (S), Magnus Nilsson (KD) och Patric Åberg (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Lars-Stellan Jönssons (S) tilläggsyrkande.
Jeanette Svensson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt att
kommunfullmäktige ska se över en försäljning av mark och fastighet. Jeanette Svensson (V)
utvecklar motiven för sitt yrkande i bilaga KF nr 1.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 23

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jeanette Svenssons (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förlag.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till Jeanette Svenssons (V) yrkande.
Nej-röst för bifall till Jeanette Svenssons (V) yrkande.
Vid omröstningen avges 27 ja-röster och 1 nej-röst. Se närvaro och omröstningslista.
Kommunfullmäktige har således avslagit Jeanette Svenssons (V) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på huruvida kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
tilläggsyrkandet från Lars Stellan (S) och finner att kommunfullmäktige bifaller
tilläggyrkandet.

Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-11 § 40
Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-02-18
Resultat- och kassaflödesbudget för 2016 - 2020
Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2015
Östra Göinge Golfklubbs affärsplan
Östra Göinge Golfklubbs skrivelse 2014-10-07
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-03-11 § 40

Beslutet skickas till:
Östra Göinge Golfklubb

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Svar på motion om att öppna fritidsgårdar i Glimåkra, Broby
och Hanaskog
Dnr: 2011/1140

Kommunfullmäktiges beslut:
 Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Joakim Wendel (V) har inkommit med motion om att fritidsgårdar öppnas i Glimåkra, Broby
och Hanaskog, att kommunchefen får uppdrag att utreda olika lösningar på hur detta ska se
ut, samt att dessa lokaler handikappanpassas så att alla ungdomar ges samma möjlighet till en
aktiv fritid.

Yttrande
Idag har kommunen två fritidsgårdar; en i Knislinge och en i Sibbhult. Motionären föreslår
att nya öppnas i Glimåkra, Broby och Hanaskog som skall fungera som mötesplaster där alla
kan vara med, och att dessa mötesplatser drivs i kommunens regi eller av en förening.
Strategin ”En bra start i livet” är under framtagning. En strategi vars syfte är att tydliggöra
förutsättningar för barns- och ungdomars uppväxt inom åldersspannet 0-20 år.
I uppdragshandlingen för strategin beskrivs bland annat att för att säkerställa en bra uppväxt
för så många som möjligt är det viktigt att alla delar av de kommunala verksamheterna
samverkar mot gemensamma mål. Men arbetet måste bedrivas tillsammans med andra aktörer
utanför den kommunala organisationen. Genom att ha ett helhetsperspektiv och uppnå en
samsyn kan en kraftsamling ske för att komma fram till uppsatta mål.
Vidare i uppdragshandlingen för strategin beskrivs att det är viktigt att föra en aktiv dialog
med målgruppen själv, en rad olika intresseorganisationer och medarbetarna på de olika
nivåerna inom de kommunala verksamheterna.
I dessa dialoger kan de framkomma synpunkter som kan ligga till grund för en fortsatt
diskussion om fritidsgårdar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 24
Kommunens översiktplan beskriver, bland flera viktiga faktorer, att mötesplatser är en
förutsättning för levande byar och dess sociala liv. Mötesplatserna skall utformas så att de
fyller sin sociala funktion som är viktig för hälsa och välbefinnande och för sammanhållning
och integration. Kommunen skall i sin planering utgå från att vi behöver mötesplatser som
passar olika grupper: ensamma, äldre, nyinflyttade, ungdomar, barnfamiljer med flera.
Ett beslut angående uppstart av eventuella nya fritidsgårdar i kommunen bör avvaktas till
strategin är klar och beslut tas hur det fortsatta arbetet med strategin skall genomföras.

Yrkanden
Sofia Nilsson (C), Magnus Nilsson (KD) och Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jeanette Svensson (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jeanette Svenssons (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förlag.

Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens protokoll § 48
Omsorgs och utbildningsutskottets protokoll 2015-02-25 § 10
Verksamhet Bildning tjänsteskrivelse 2015-02-03
Motion från Joakim Wendel (V), 2011-10-12
Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 10
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-03-11 § 48

Beslutet skickas till:
Joakim Wendel (V)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Svar på motion angående halalslakt
Dnr: 2013/1030

Kommunfullmäktiges beslut:
 Motionen anses besvarad vad gäller halalslaktat kött.
 Motionen avslås vad gäller stödjandet av lokala producenter.

Beslutsmotivering
Beträffande halalslaktat kött förekommer ibland att text/bön läses i samband med slakt
(kyckling).
Slaktmetoden som sådan följer aktuellt regelverk.
Lagen om offentlig upphandling tillåter ingen särbehandling av leverantörer. Möjligt är att
dela upp upphandlingen i delposter för att underlätta för mindre leverantörer. Detta görs
redan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har genom Pethra Wagnell inkommit med en motion angående
halalslaktat kött i kommunens verksamheter.
Motionären menar att det inte är rimligt att tvingas äta kött som har en religiös innebörd och
att det inte är miljömässigt rimligt att transportera kött från Danmark till kommunen.
I motionen yrkar Sverigedemokraterna att halalslaktat kött inte ska förekomma i kommunens
verksamheter samt att kommunen ska stödja de lokala och närliggande köttproducenterna vid
upphandling av kött

Yttrande
Halalslaktat kött förekommer inte i Östra Göinge kommun med det tillägget att vid
kycklingslakt kan läsning ur religiös text förekomma. Om så skulle vara fallet påverkas inte
köttets kvalitet och såväl slakt som djurskydds- och livsmedelshantering följer gällande
regelverk.
Transporter av kycklingkött kan inte reduceras då samtliga slakterier ligger på ungefär
samma avstånd från Östra Göinge.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll 2015-03-26

Forts § 25
Ett stödjande av lokala producenter är bara möjligt om dessa faktiskt lämnar offerter på de
delposter som erbjuds och att dessa offerter är förmånligast i den totala bedömningen.

Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-11 § 49
Omsorgs och utbildningsutskottet 2015-02-25 § 9
Tjänsteskrivelse Produktion 2015-01-19
Motion 2013-11-05
Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 9
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-03-11 § 49

Beslutet skickas till:
Pethra Wagnell (SD)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 26

Svar på interpellation - Förändring av skolskjutsreglementet
Dnr: KS 2015/00292

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

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Anders Bengtsson (S) har inlämnat en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Patric Åberg (M) angående förändring av skolskjutsreglementet.

Beslutsunderlag
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse
 Anders Bengtssons (S) interpellation

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 27

Val av huvudman Sparbanksstiftelsen Glimåkra 2015-2016,
efter Staffan Johansson (M)
Dnr: KS 2015/00310

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige utser Martin Skagerholm, (M), Sven Göings väg 7, 289 72
Sibbhult som huvudman i Sparbanksstiftelsen Glimåkra.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse ny huvudman till Sparbanksstiftelsen Glimåkra efter Staffan
Johansson (M).

Moderaterna har 2015-03-10 nominerat Martin Skagerholm (M) Sven Göings väg 7, 289 72
Sibbhult som huvudman till Sparbanksstiftelsen Glimåkra.

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse
 Moderaternas nominering
 Sparbanken Göinges skrivelse

Beslutet skickas till:
Sparbanken Göinge
Huvudman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid
Dnr: KS 2015/00387

Kommunfullmäktiges beslut:


Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Jeanette Svensson (V) har inkommit med en motion om barnomsorg på obekväm arbetstid

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse
 Motion

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Motion - Borttagande av delade turer inom
omsorgsområden
Dnr: KS 2015/00390

Kommunfullmäktiges beslut:


Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Jeanette Svensson (V) har inkommit med en motion om borttagande av delade turer
inom omsorgsområden.

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse
 Motion

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 30

Motion - Integration och arbetslöshet
Dnr: KS 2015/00448

Kommunfullmäktiges beslut:
 Mats Rosenqvist (SD) tillåts återta motionen.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Mats Rosenqvist (SD) har inkommit med en motion angående Integration och
arbetslöshet.

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse
 Motion

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
Timmy Sulasalmi (V)
Dnr: KS 2015/00487

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner Timmy Sulasalmis (V) avsägelse.
 Kommunfullmäktige anhåller om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Timmy Sulasalmi (V) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse
 Timmy Sulasalmis avsägelse

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Lönekontoret
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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