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Tid och plats: 

 

Torsdag den 24 september 2015, klockan 18:30-19:10 , Sessionssalen, 

kommunhuset i Broby 

  

Beslutande ledamöter: Se närvarolista 

  

  

  

  

Ersättare:  

  

  

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

 Tomas Carvonen, planeringsansvarig 

  

  

  

  

Justerare Kristin Johansson (S) och Ingvar Nilsson (MP) 

  

  

  

  

  

Justeringens utförande Torsdagen 2015-10-01, kl 16:00 Kommunhuset, enheten Administration och 

utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

75 - 90 

  

Sekreterare Tomas Carvonen 

  

Ordförande Camilla Westdahl (M) 

  

Justerare Kristin Johansson (S) 

   

 Justerare Ingvar Nilsson (MP) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-09-24 

Datum då anslaget sätts upp 2015-10-01 

Datum då anslaget tas ned 2015-10-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

Inger Gustafsson 
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Närvaro och omröstningslista 
 

 

Namn och närvarande 

Ledamoter 

§ § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Patric Åberg X          

M Erling Emsfors -          

M Per-Eric Mattsson X          

M Siv Larsson X          

M Jerker Westdahl X          

M Sofia Sommer X          

M Daniel Jönsson X          

            

S Ann Ahlbin X          

S Lars-Stellan Jönsson X          

S Lena Olsson -          

S Anders Bengtsson X          

S Ida Ahlbin X          

S Sven-Arne Persson X          

S Monica Svensson X          

S Miklos Liewehr -          

S Aime Kömmits Andersson X          

S Daniel Petersén X          

S Kristin Johansson X          

            

FP Per-Olof Björnsson X          

            

KD Magnus Nilsson X          

            

C Sofia Nilsson -          

C Esbjörn Svensson X          

            

V Jeanette Svensson X          

            

MP Ingvar Nilsson X          

            

SD Pethra Wagnell X          

SD Mats Rosenqvist X          

SD Roberto Fierro -          

SD Kristoffer Persson -          

SD Robin Nilsson -          

SD Mikael Andersson X          
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Namn och närvarande 

Ersättare 

Ersättare för § § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Mikael Persson X Erling Emsfors         

M Inger Mattsson X          

M Jörgen Strand -          

M Johan Lindgren -          

            

S Annika Qvarnström X Lena Olsson         

S Karl-Erik Innala -          

S Birthe Nilsson X Miklos Liewehr         

S Marcus Jeppsson X          

S Moa Ahlbin -          

S Tommy Persson -          

            

FP Tommy Aspegren -          

FP Tommy Axelsson -          

            

KD Marie-Louise Fredin -          

KD Christina Panfalk -          

            

C Jennie Thygesson -          

C Lars Lindbom -          

            

V Nicklas Martinsson -          

V Thommy Svensson X          

            

MP Elisabeth Johansson -          

MP Ulf Holmén -          

            

            

            

            

            

 Ordförande           

M Camilla Westdahl X          
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§ 75 
 

Anmälan av inkomna revisionsrapporter 
Dnr: KS 2015/00428 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige noterar anmälan av inkommen revisionsrapport. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna är fullmäktiges redskap för granskning och kontroll av den verksamhet som bed-

rivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisorerna överlämnar sina 

rapporter till kommunfullmäktiges presidium. En revisionsrapport som överlämnats till full-

mäktiges presidium skall anmälas till fullmäktige vid närmast följande sammanträde. I an-

mälan anges att rapporten kommit in, vad granskningen avser och när den beräknas kunna 

presenteras för fullmäktige tillsammans med ett svar från ansvarigt politiskt organ. 

 

Inkommen revisionsrapport 
Rapport avser Ansvarig för granskad 

verksamhet 

Beräknad tidpunkt för 

presentation i KF 

 

Dnr KS 2015/01359 

Granskning av hanteringen av 

bidrag till föreningar 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

2015-12-17 
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§ 76 
 

Meddelanden från Länsstyrelsen - Ny ersättare i 
kommunfullmäktige, Lars Lindbom (C) 
Dnr: KS 2015/00929 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Meddelandet läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har i protokoll meddelat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utses Lars 

Lindbom (C) efter Eva Svensson (C). 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 

 Länsstyrelsens protokoll 2015-06-30 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Lönekontoret 

Hemsidan 
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§ 77 
 

Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) 
Dnr: KS 2015/01095 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB 

 

Yrkanden 
 Patric Åberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB har tagits fram i samarbete med 

bolaget och de ingående kommunerna. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-09 § 112 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-08-26 § 60 

 Ledningsstöd och Service tjänsteskrivelse 2015-07-22 

 Förslag till ägardirektiv 2015-06-01 
 

 

Beslutet skickas till: 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB 

Hemsidan 
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§ 78 
 

Riktlinjer för kommunala handikapp- och pensionärsrådet 
Dnr: KS 2014/01114 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för kommunala handikapp- och 

pensionärsråden fastställda 2009-11-26. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande riktlinjer för kommunala handikapp- och pensionärsråden beslutades av 

kommunfullmäktige 2009. Kommunstyrelsen gav, 2014-12-03, kommunchefen i uppdrag att 

göra översyn av riktlinjerna. 

 

Förslag till nya riktlinjer har tagits fram i samråd med de båda råden.  

 

I ledningssystemet för kommunen är det kommunstyrelsen som beslutar om riktlinjer, därför 

behöver kommunfullmäktige upphäva beslutet om de nu gällande riktlinjerna och 

kommunstyrelsen anta de nya riktlinjerna.  

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-09 § 121 

 Omsorg- och utbildningsutskottets protokoll 2015-08-26 § 38 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-08-17 

 Förslag till nya riktlinjer för handikapp- och pensionärsråden 

 Nu gällande riktlinjer 
 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunala handikapp- och pensionärsråden 

Hemsidan 
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§ 79 
 

Folkomröstning av kommunhuset 
Dnr: KS 2015/01016 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige avvisar begäran om kommunal folkomröstning. 

 

Yrkanden 
Jeanette Svensson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunlagen gäller följande om kommunal folkomröstning- 5 kapitlet §§ 23 och 34a: 

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst 10 

procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna enligt lagen om kommunal 

folkomröstning (folkinitiativ). Har ett folkinitiativ väckts enligt 23 § andra stycket ska 

fullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas, om 

1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och 

2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. 

 

År 2012 behandlades förslag till ombyggnad av kommunhus i Broby. I samband med detta 

inkom begäran (folkinitiativ) att förslaget till ombyggnad skulle underställas en kommunal 

folkomröstning. Det konstaderades då att begäran uppfyllde kriterierna för att denna skulle 

prövas av kommunfullmäktige. 

Sedan begäran inkommit har kommunstyrelsen år 2014 genom beslut konstaterat att en 

eventuell ombyggnad av kommunhuset ska beredas på nytt och att de tidigare 

beslutsförslagen som förelåg år 2012 inte längre är relevanta. 

Av denna anledning föreligger därför ingen grund att genomföra den begärda 

folkomröstningen.  
 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-09 § 127 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-08-26 § 70 

 Tjänsteskrivelse 2015-07-02 

 PM Kommunhus – folkomröstning 2015 – 07 – 01 

 Begäran om folkomröstning 
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Forts § 79 

 
Beslutet skickas till: 

Thomas Windeborn, Broby 

Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef 
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§ 80 
 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 
fastighetsunderhåll 
Dnr: KS 2015/00414 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Ärendet bordäggs. 

 

Yrkanden 
Ordföranden Camilla Westdahl (M) yrkar att ärendet bodläggs. 

 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet skall avgöras idag eller bordläggas och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Redovisas i kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionsrapporten ” Granskning av kommunens fastighetsunderhåll” har varit överlämnad 

till produktionen och dess fastighetsenhet för synpunkter.  

Revisionsrapporten aktualiserar, på verksamhetsnivå, frågor kring underhållsplaner och 

riskbedömningar. 
 

Förslag till svar 
Fastighetsenheten delar revisionens uppfattning att dokumentationen vad gäller 

fastighetsförvaltning och underhållsbehov varit bristfällig. Likaså har uppdatering av 

underhållsplaner släpat efter. 

 

Vidare kan konstateras att återrapportering till kommunstyrelsen avseende genomfört 

underhåll inte skett rutinmässigt och regelbundet på annat sätt än vid års- eller delårsbokslut. 

 

Under våren 2015 har fastighetsenheten förstärkts med en fastighetsingenjör. Beslut har även 

fattats om att verksamhetsvaktmästarna inom Bildning och Stöd och omsorg organisatoriskt 

ska föras till fastighetsenheten. 

Vidare har ett nytt system för felrapportering tagits i bruk. 
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Forts § 80 

Sammantaget har, och kommer, dessa förändringar att medföra att tid och personella resurser 

frigöres för att uppdatera underhållsbehovet för samtliga fastigheter. Uppdateringen beräknas 

vara genomförd innan årets utgång. 

Då både vaktmästeri och lokalvård kommer att sortera under fastighetsenheten och ett IT-

baserat rapporteringssystem finns tillgängligt för alla hyresgäster, bedöms avvikelser vad 

gäller underhåll eller funktion i kommunens fastighetsbestånd kunna hanteras med kort varsel 

samtidigt som dokumentation sker. 

 

Formaliserade bedömningar med ”risk” som eget begrepp saknas vad gäller beskrivningar av 

underhållsbehov. Istället beskrivs behoven i form av tidssatta insatser där nära förestående 

insatser speglar en förhöjd risk. 

Akuta risker/behov hanteras således skyndsamt eller omedelbart. 

 

Vad gäller revisionens synpunkter avseende kommunstyrelsens målsättningar, strategier eller 

nyckeltal, har fastighetskontoret inga kommentarer men ställer sig naturligtvis till förfogande 

om stöd erfordras eller önskas för att utveckla dessa ytterligare. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-09 § 117 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-08-26 § 61 

 Tjänsteskrivelse 2015-06-01 

 Revisionsrapport 2015-03-13 
 

 

 

Beslutet skickas till: 

Revisorerna 
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§ 81 
 

Motion -Skånes framtid och hur vi kan utveckla 
tillgängligheten 
Dnr: KS 2015/00624 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Motionen avslås 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Rosenqvist (SD) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att Östra Göinge kommun 

ska arbeta med att ta fram alternativa cykelvägar för att visa upp ”Skånes gröna hjärta”. 

Förslag till svar 
Att ta fram alternativa cykelvägar är ett fortlöpande arbete hos samhällsbyggnadsavdelningen 

i samverkan med näringslivsenheten. Redan framtagna gång- och cykelvägar presenteras i en 

digital karta på kommunens webbsida. Den digitala kartans innehåll utökas och utvecklas 

kontinuerligt. Därför föreslås att motionen ska avslås. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-09 § 126 

 Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse, 2015-06-05 

 Motion, 2015-04-14 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Mats Rosenqvist (SD) 
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§ 82 
 

Svar på motion om "Trähus byn" 
Dnr: KS 2015/00514 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Motionen avslås. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Rosenqvist (SD) har lämnat en motion om upplåtelse av mark i kvarteren Lärkan och 

Bränneriet i Broby till olika trähustillverkare för uppförande av trähus som framtida 

boendeform för målgruppen 65+. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen kommer inom ramen för Fördjupad översiktsplan för Broby 

att göra en översyn av befintliga detaljplaner för kvarteren Lärkan och Bränneriet med sikte 

att öka intresset hos exploatörer och hustillverkare för området. I arbetet ska även vägas in 

förändringar av kommunala verksamheter i fastigheter i området.  

 

Möjligheten att utlysa en markanvisningstävling som form för att stimulera och kartlägga 

husmarknadens intresse ska undersökas. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-09 § 122 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-08-26 § 69 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-05-06 

 Yttrande Göingehem, Stefan Nilsson, 2015-05-06 

 Motion Mats Rosenqvist 2015-03-15 
 

 

 

Beslutet skickas till: 

Mats Rosenqvist (SD) 

Linnea Widing, planarkitekt 

Kenneth Liedman, enhetschef 
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§ 83 
 

Svar på motion om att inte ta bort medborgarförslag 
Dnr: KS 2014/01166 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Motionen avslås. 

 

Yrkanden 
Jeanette Svensson (V) och Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Aage Kvant har lämnat in en motion i vilken framhålls att Sverigedemokraterna motsätter sig 

att medborgarförslag avskaffas. Samtidigt föreslås att en kommunombudsman inrättas. 

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsens för besvarande. 

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-09 § 125 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-08-26 § 67 

 Tjänsteskrivelse från SPU 2015-04-15 

 Kommunfullmäktiges beslut § 92/2014 

 Motion från Aage Kvant m.fl. (SD), 2014-12-06 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Aage Kvant 
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§ 84 
 

Svar på motion om arbetscentrum i Tarketts tidigare 
förhyrda lokal i Broby 
Dnr: KS 2015/00505 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Motionen avslås 

 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Rosenqvist (SD) har lämnat in motion i vilken föreslås att Tarketts tidigare industrilokal 

i Broby skall göras om till arbetscentrum, där människor som står långt från arbetsmarknaden 

kan beredas sysselsättning i form av tillverkning av modulbostäder etc. för användning i olika 

delar av världen där det finns ett behov. Verksamheten är tänkt att bedrivas av Sida och att 

finansieras via den statliga biståndsbudgeten. Arbetsförmedlingen skall få i uppdrag att 

anvisa arbetslösa till de arbetstillfällen som uppkommer genom de föreslagna åtgärderna. 

 

Förvaltningens bedömning 

Motionen berör en viktig framtidsfråga; hur skall alla de som står långt eller mycket långt 

från arbetsmarknaden ges möjlighet till egenförsörjning och till att integreras i samhället? 

Den stora utmaningen de närmaste åren, vilket motionären pekar på, gäller de utrikesfödda, 

som nu utgör merparten av de arbetslösa i kommunen.  

 

De i motionen föreslagna lösningarna är visserligen kreativa men är inte genomförbara, 

eftersom de inte är inom ramen för den kommunala kompetensen, d.v.s. vad kommunerna får 

lov att ägna sig åt.  Biståndspolitiken är ett statligt ansvarsområde som kommunen inte får 

ägna sig åt och kommunen kan inte lägga uppdrag på arbetsförmedlingen som är en statlig 

myndighet. Men kommunen skall naturligtvis samverka med arbetsförmedlingen och andra 

aktörer - myndigheter, företag och ideella organisationer - som verkar för att de aktuella 

grupperna ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det gör kommunen också på flera 

olika sätt. Ett aktuellt exempel är projektet GoingeForward - för vilket kommunen och 

Arbetsförmedlingen gemensamt sökt finansiering hos Europeiska Socialfonden (ESF) - och 

som syftar till en bättre samverkan mellan kommun, myndigheter och andra aktörer kring 

grupper som står särskilt långt från arbetsmarkanden. 
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Forts. § 84 

 
Med hänvisning till att de föreslagna åtgärderna faller utanför vad kommunen får ägna sig åt 

föreslås att motionen avslås. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-09 § 123 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-08-26 § 68 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-12 

 Motion 
 
 

Beslutet skickas till: 

Mats Rosenqvist 
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§ 85 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, 
Moa Ahlbin (S) 
Dnr: KS 2015/01240 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige godkänner Moa Ahlbins (S) avsägelse samt anhåller om ny 

sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Moa Ahlbin (S) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige med omedelbar 

verkan på grund av avflyttning från kommunen. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-09-02 

 Moa Ahlbins (S) avsägelse 
 
 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 

Lönekontoret 

Hemsidan 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 20/24 

 

 

§ 86 
 

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag, Nicklas Martinsson 
(V)   
Dnr: KS 2015/01123 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige godkänner Nicklas Martinssons (V) avsägelse samt anhåller om 

ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nicklas Martinsson (V) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-08-10 

 Nicklas Martinssons (V) avsägelse 
 
 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 

Lönekontoret 

Hemsidan 

 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2015-09-24 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 21/24 

 

§ 87 
 

Avsägelse av uppdrag som överförmyndare, Jörgen Strand 
(M) 
Dnr: KS 2015/01292 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige godkänner Jörgen Strands (M) avsägelse som överförmyndare   

fr o m 2016-01-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Strand har i skrivelse 2015-09-11 avsagt sig alla politiska uppdrag i Östra Göinge 

kommun. 

Jörgen Strand har nu genom en ny skrivelse 2015-09-23 tagit tillbaka sin avsägelse av vissa 

politiska uppdrag.  

Jörgen Strand önskar nu således enbart avsäga sig uppdraget som överförmyndare i Östra 

Göinge kommun. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-09-23 

 Jörgen Strands (M) avsägelse 
 
 

Beslutet skickas till: 

Lönekontoret 

Hemsidan 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2015-09-24 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 22/24 

 

§ 88 
 

Val av ersättare i kommunstyrelsen, Lars Lindbom (C) 
Dnr: KS 2015/01288 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige utser Lars Lindbom (C), Immeln till ny ersättare i 

kommunstyrelsen efter Eva Svensson (C). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet har nominerat Lars Lindbom (C), Immeln till ny ersättare i kommunstyrelsen 

efter Eva Svensson (C). 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd- och service tjänsteskrivelse 2015-09-10 
 
 

Beslutet skickas till: 

Lars Lindbom (C) 

Hemsidan 

Lönekontoret 

 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2015-09-24 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 23/24 

 

§ 89 
 

Anmälningsärenden, september månad 
Dnr: KS 2015/00603 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Anmälningsärendena läggs till handlingarna 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande anmälningsärenden redovisas 

 

Vård och omsorg 

1. Ej verkställda SoL och LSS beslut 2015-06-30 

 

Länsstyrelsen 

2. Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Vallmon 11 m .fl 

i Knislinge – Länsstyrelsen avslår överklagandena 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-09-11 

 Vård och omsorgs redovisning av ej verkställda beslut 

 Länsstyrelsens beslut 2015-09-08 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2015-09-24 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 24/24 

 

§ 90 
 

Interpellation angående hemtjänsten, ställd till 
kommunstyrelsens omsorg- och utbildningsutskotts 
ordförande Sofia Nilsson (C) 
Dnr: KS 2015/01371 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Interpellationen får framställas och besvaras vid nästkommande sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamot Sven-Arne Persson (S) har inkommit med en interpellation ställd till 

kommunstyrelsens omsorg- och utbildningsutskotts ordförande Sofia Nilsson (C) angående 

hemtjänstens budget. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-09-22 

 Sven-Arne Perssons (S) interpellation 
 

 
 

 

 


