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§ 91 Meddelanden från Länsstyrelsen - Ny ersättare i 

kommunfullmäktige, Nina Andersson (V) 

  

§ 92 Meddelanden från Länsstyrelsen - Ny ersättare i 

kommunfullmäktige, Birol Ates (S)  

  

§ 93 Delårsrapport per 2015-08-31   

§ 94 Yttrande över betänkandet "En kommunallag för 

framtiden" (SOU 2015:24) 

Omedelbar justering 

§ 95 Svar på revisionsrapport - Folkhälsa - samverkan om 

barns och ungas hälsa 

  

§ 96 Svar på revisionsrapport - Granskning av 

kommunens fastighetsunderhåll 

  

§ 97 Val av nämndemän för 2016/2019   

§ 98 Svar på motion - Broddar till pensionärer 65 år och 

till andra med fysiskt handikapp 

  

§ 99 Svar på Motion - Årskort för pensionärer   

§ 100 Redovisning av ej avgjorda motioner, oktober månad   

§ 101 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag, 

oktober 2015 

  

§ 102 Svar på interpellation - Hemtjänsten   

§ 103 Interpellation om hemtjänstverksamhetens underskott 

ställd kommunstyrelsens omsorg och 

utbildningsutskotts ordförande Sofia Nilsson (C) 

  

§ 104 Motion - Vita jobb   
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
 

 
  

Tid och plats: 

 

Torsdag den 29 oktober 2015, klockan 18:30-20:15, Församlingshemmet, 

Broby 

  

Beslutande ledamöter: Se närvarolista 

  

  

  

  

Ersättare:  

  

  

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

 Tomas Carvonen, planeringsansvarig 

  

  

Justerare Lars-Stellan Jönsson (S) och Tommy Axelsson (FP) 

  

  

  

Justeringens utförande Torsdagen 2015-10-29, § 94 

 Torsdagen 2015-11-05, §§ 91-93, 95-104 

  

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

91 - 104 

  

Sekreterare Tomas Carvonen 

  

Ordförande Camilla Westdahl (M) 

  

Justerare Lars-Stellan Jönsson (S) 

   

 Justerare Tommy Axelsson (FP) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-10-29 

Datum då anslaget sätts upp 2015-10-29               Paragraf  94 

Datum då anslaget tas ned 2015-11-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

Inger Gustafsson 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-10-29 

Datum då anslaget sätts upp 2015-11-05             Paragraf  91-93, 95-104 

Datum då anslaget tas ned 2015-11-27 

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 X          

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 X          

S Anders Bengtsson X          

S Ida Ahlbin X          

S Sven-Arne Persson X          

S Monica Svensson X          

S Miklos Liewehr X          

S Aime Kömmits Andersson X          

S Daniel Petersén -          

S Kristin Johansson X          

            

FP Per-Olof Björnsson -          

            

KD Magnus Nilsson -          

            

C Sofia Nilsson X          

C Esbjörn Svensson -          

            

V Jeanette Svensson X          

            

MP Ingvar Nilsson X          

            

SD Pethra Wagnell -          

SD Mats Rosenqvist X          

SD Roberto Fierro -          

SD Kristoffer Persson X          

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 -          

M Inger Mattsson X          

M Jörgen Strand -          

M Johan Lindgren -          

            

S Annika Qvarnström -          

S Karl-Erik Innala -          

S Birthe Nilsson X Daniel Petersen (S)         

S Marcus Jeppsson -          

S Tommy Persson -          

S Birol Ates -          

            

FP Tommy Aspegren -          

FP Tommy Axelsson X Per-Olof Björnsson (FP)         

            

KD Marie-Louise Fredin -          

KD Christina Panfalk -          

            

C Jennie Thygesson -          

C Lars Lindbom X Esbjörn Svensson (C)         

            

V Thommy Svensson X          

V Nina Andersson -          

            

MP Elisabeth Johansson X          

MP Ulf Holmén -          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Ordförande           

M Camilla Westdahl X          
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§ 91 
 

Meddelanden från Länsstyrelsen - Ny ersättare i 
kommunfullmäktige, Nina Andersson (V) 
Dnr: KS 2015/01123 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Meddelandet läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

Andersson (V) efter Nicklas Martinsson (V). 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-16 

 Länsstyrelsens protokoll 2015-10-14 
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§ 92 
 

Meddelanden från Länsstyrelsen - Ny ersättare i 
kommunfullmäktige, Birol Ates (S)  
Dnr: KS 2015/01240 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Meddelandet läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

Ates (S) efter Moa Ahlbin (S). 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-16 

 Länsstyrelsens protokoll 2015-10-14 
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§ 93 
 

Delårsrapport per 2015-08-31 
Dnr: KS 2015/00404 

Kommunfullmäktiges beslut:  
 Delårsrapporten 2015-08-31 läggs till handlingarna. 

 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport har sammanställts för kommunen per den 31 augusti 2015. Av delårsrapporten 

framgår även koncernens resultat samt bolagens resultat för perioden 
 

Beslutsunderlag 

 Revisorernas bedömning av delårsrapport 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-07 § 139 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-09-23 § 74 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-09-17 

 Delårsrapport per 2015-08-31 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 94 
 

Yttrande över betänkandet "En kommunallag för 
framtiden" (SOU 2015:24) 
Dnr: KS 2015/00695 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige avger yttrande enligt förslag. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande det nya förslaget till 

kommunallag som Regeringskansliet har presenterat för regeringen under våren 2015. Östra 

Göinge kommun instämmer i det stora hela med utredningens förslag men vill erinra sig 

gällande en handfull av de konkreta lagförslag som föreslås. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-07 §140 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-09-23 § 78 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-09-01 

 Yttrande 2015-09-01 
 
 

Beslutet skickas till: 

Finansdepartementet 
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§ 95 
 

Svar på revisionsrapport - Folkhälsa - samverkan om barns 
och ungas hälsa 
Dnr: KS 2015/00412 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från kommunrevisionen och 

kommunstyrelsen 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionsrapporten ” Folkhälsa – samverkan om barns och ungas hälsa” har varit överlämnad 

till produktionen för synpunkter.  

Revisionsrapporten har tillkommit som ett samarbete mellan revisorerna i Region Skåne och i 

kommunerna Burlöv, Östra Göinge, Perstorp, Höör, Kristianstad, Skurup, Staffanstorp, 

Bromölla, Landskrona Ängelholm och Ystad. 

I rapporten konstateras att det pågår ett omfattande arbete för att stödja barn och ungdomars 

utveckling både i Region Skåne och i de skånska kommunerna. Regionens insatser är enligt 

rapporten spridda över regionen och med detta kan insatserna anses likvärdiga inom Skåne. 

Vad gäller kommunernas folkhälsoinsatser är dessa utformade på olika sätt; 

folkhälsoplanerare finns i 2/3 delar av kommunerna och styrdokument för folkhälsoarbete 

finns i lite mindre är hälften av Skånes kommuner. Därmed ser samverkansarbetet olika ut i 

Skånes olika delar och är beroende av respektive kommuns ambition. 

 

För Östra Göinge kommun beskrivs den interna samverkan mellan tjänstemän fungera bra. 

Problemområden som beskrivs är stor personalomsättning inom socialtjänsten och att 

förebyggande arbete bygger på personliga kontakter. 

 

Rapporten listar ett antal utvecklingsområden som identifierats varav ett antal har bäring på 

Östra Göinge explicit: 
- Den politiska styrningen och ledningen inom folkhälsoområdet. 
- En övergripande plan för folkhälsofrågor eller motsvarande saknas. 
- Tjänsteman ansvarig för folkhälsofrågor bör få ett tydligare uppdrag. 
- Det saknas uppföljningsmått i vilken mån verksamheterna tar hänsyn till 

barnkonventionen i respektive verksamhet. 
- Mål och indikatorer i övrigt som explicit omfattar barn och unga. 
- Samverkan med Region Skåne i barnrättsfrågor bör stärkas. 
- Östra Göinge kommun bör överväga att starta en familjecentral i samverkan med de 

lokala BVC- och MVC-verksamheterna. 
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Forts. 95 
 

Förslag till svar 
Det är värt att notera att revisorerna i ett mera övergripande perspektiv konstaterar att Östra 

Göinge kommun i likhet med flera nordostskånska kommuner har en god samverkan för de 

barn och unga som har en psykisk ohälsa. Samtidigt identifieras problem och 

utvecklingsområden, enligt ovan, för vilka följande svar respektive synpunkter lämnas: 
 
- Rapportens frågeställningar kring politisk styrning och ledning och som en del av 

detta en folkhälsoplan eller motsvarande torde vara besvarade med den av 
kommunstyrelsen fastställda strategin ”En bra start i livet (0-20 år)”.  Även i 
kommunens översiktsplan finns ett avsnitt om folkhälsans betydelse för en god 
samhällsutveckling och vice versa.  

- Beträffande samverkan avseende frågor som barnrättsfrågor, är den vanliga ordningen 
att Region Skåne är initiativtagare och ett flertal kommuner inbjudna. Östra Göinge 
deltar givetvis i sådan samverkan. I den mån bilateral samverkan med regionen skulle 
erfordras, tar kommunen givetvis initiativ till sådan. 

- Som revisorerna redan konstaterat arbetar kommunen redan med att ta fram mål och 
indikatorer avseende barns kunskapsutveckling.  Detta arbete är under utveckling. 
Vad gäller ”mjuka” värden som trivsel och liknande används nationella eller regionala 
enkäter för uppföljning. Exempel på detta är den återkommande folkhälsoenkäten. 

- Revisorerna lämnar förslaget att kommunen bör inrätta en familjecentral. Frågan har 
aktualiserats tidigare och enligt vad kommunen bedömer så måste en familjecentral ha 
gångavstånd eller kollektivtrafik i nära anslutning för att frekventeras. Antalet 
kommuninvånare som har dessa förutsättningar gör det ytterst tveksamt om utfallet 
står i rimlig proportion till den kostnad som betingas av de i centralen ingående 
komponenterna d v s öppen förskola med personal, socialsekreterare, BVC och MVC. 
Hade kommunen haft en (1) större centralort hade frågan varit enklare att hantera. 
För närvarande planeras istället en verksamhet med ”familjestödjare” där barn och 

familjer ska kunna fångas upp i ett tidigt skede och få hjälp och stöd i hemmet. 

Samverkan kommer härvid att ske mellan kommunens socialtjänst/öppenvårdsenhet 

och skola/förskola. 
- Revisorernas synpunkt att ansvarig tjänsteman bör få ett tydligare uppdrag har 

resulterat i att uppdraget tydliggjorts i samband med den nyrekrytering som just har 
skett. 

 

Avslutningsvis bör tydliggöras att samtliga verksamheter har ett uttalat ansvar att arbeta med 

folkhälsofrågor, vilket också sker på samtliga nivåer. Därför noteras med tillfredställelse att 

revisorerna har uppmärksammat detta och i de fall där ytterligare kan göras, inte minst med 

utgångspunkt från revisionsrapporten, kommer arbetet att fortsätta. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2015-10-29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 13/24 

 

Forts. 95 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-07 § 141 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-09-23 § 85 

 Produktionens tjänsteskrivelse 2015-09-11 

 Revisionsrapport 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Revisorerna 
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§ 96 
 

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

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från kommunrevisionen och 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsnivå  
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. 

 

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. 
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Forts § 96 
 

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 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24 § 80 

 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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§ 97 
 

Val av nämndemän för 2016/2019 
Dnr: KS 2015/01192 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige utser följande personer som nämndemän vid Kristianstads tingsrätt 

för perioden 2016-2019. 

Sven Mars (M), 

Stig Svensson (MP), 

Beng-Arne Persson (C),  

Kristina Welin (KD),  

Monica Svensson (S),  

Rolf Nordfeldt (S),  

Anders Bengtsson (S), 

Kristoffer Persson (SD),  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att utse 8 nämndemän vid Kristianstads tingsrätt för perioden               

2016-2019. 

 

Följande nomineringar till nämndemän har inkommit; 

 

Sven Mars (M), 

Stig Svensson (MP), 

Beng-Arne Persson (C),  

Kristina Welin (KD),  

Monica Svensson (S),  

Rolf Nordfeldt (S),  

Anders Bengtsson (S), 

Kristoffer Persson (SD),  

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-19 

 Inkomna nomineringar till nämndemän 

 Kristianstads tingsrätt skrivelse 2015-08-26 
 
 

Beslutet skickas till: 

Kristianstads tingsrätt 

Utsedda nämndemän 
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§ 98 
 

Svar på motion - Broddar till pensionärer 65 år och till andra 
med fysiskt handikapp 
Dnr: KS 2015/00621 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in motion om att Östra Göinge kommun ska erbjuda gratis 

broddar till personer över 65 år och till andra med fysiskt handikapp. 

 

Förslag till svar 
När mål- och resultatplanen behandlades i kommunfullmäktige, 2015-06-17 § yrkade Mats 

Rosenqvist (SD) att det skulle budgeteras för inköp av broddar till nämnda målgrupper. 

Kommunfullmäktige avslog detta yrkande och med anledning av detta föreslås att motionen 

avslås.  
 

Yrkande 
Mats Rosenqvist (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs avslag på motionen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mats Rosenqvists (SD) yrkande och kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-1007 § 152 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-09-23 § 84 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-09-15 

 Motion 2015-04-20 
 

Beslutet skickas till: 

Mats Rosenqvist (SD) 
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§ 99 
 

Svar på Motion - Årskort för pensionärer 
Dnr: KS 2015/00570 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat in motion om att Östra Göinge kommun ska erbjuda gratis 

kollektivtrafik i kommunen och angränsande kommuner till personer som har fyllt 70 år. 

  

 

Förslag till svar 
När mål- och resultatplanen behandlades i kommunfullmäktige, 2015-06-17 § yrkade Mats 

Rosenqvist (SD) att det skulle budgeteras för seniorkort för nämnd målgrupp gällande fria 

resor i kommunen. 

Kommunfullmäktige avslog detta yrkande och med anledning av detta föreslås att motionen 

avslås.  
 
 

Yrkanden 
Sofia Nilsson (C) och Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs 

avslag på motionen. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-07 § 151 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-09-23 § 83 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-09-15 

 Motion 2015-04-10 
 
 

Beslutet skickas till: 

Mats Rosenqvist (SD) 
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§ 100 
 

Redovisning av ej avgjorda motioner, oktober månad 
Dnr: KS 2015/00541 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen, enheten Administration och utredning har 2015-10-15 redovisat att 

följande motioner ej är avgjorda av kommunfullmäktige 

 

Ankomstdag   Motioner Inlämnad av Åtgärd 

Diarienummer  

 

2012-09-18 Attraktivitetshöjande Sven-Arne Persson (S) Remiss KS 

2012/1003 åtgärder i anslutning till 

 Trollabadet 

 

2013-02-07 Fria bussresor för invånare Pethra Wagnell (SD) Remiss KS 

KS 2013/302 

 

2013-11-20 Gratis kollektivtrafik Joakim Wendel (V) Remiss KS 

2013/1082 

 

2013-11-20 Direktförbindelse mellan Joakim Wendel (V) Remiss KS 

2013/1081 Broby-Hästveda  

 

2014-06-12 Satsning på långtids- Joakim Wendel (V) Remiss KS 

2014/00349 arbetslösa ungdomar 

 

2015-02-23 Redovisning av projektet Mats Rosenqvist (SD) Remiss KS 

KS 2015/00293 med ”Superbuss”  

 

2015-03-10 Barnomsorg på obekväm Jeanette Svensson (V) Remiss KS 

KS 2015/00387 arbetstid 

 

2015-03-10 Borttagande av delade Jeanette Svensson (V) Remiss KS 

KS 2015/00390 turer inom omsorgsområden 

 

 



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2015-10-29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 20/24 

 

Forts § 100  
Ankomstdag   Motioner Inlämnad av Åtgärd 

Diarienummer  

 

2015-04-10 Solceller/plattor på all ny- Sverigedemokraterna Remiss KS 

KS 2015/00569 byggnation av offentliga och  

 kommunägda fastigheter 

 

2015-04-10 Årskort för pensionärer Sverigedemokraterna KF 2015-10-29 

KS 2015/00570 

 

2015-04-20 Äldre personer med be- Sverigedemokraterna Remiss KS 

KS 2015/00620 gränsad rörlighet och 

 som bor kvar i bostaden 

 

2015-04-20 Broddar till pensionärer Sverigedemokraterna KF 2015-10-29 

KS 2015/00621 65 år och andra med fysiskt  

 Handikapp 

 

2015-04-28 Fibernät inom tätorter Sverigedemokraterna Remiss KS 

KS 2015/00683 

 

2015-05-28 Ny simhall Mats Rosenqvist (SD) Remiss KS 

KS 2015/00833 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-15 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2015-10-29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 21/24 

 

§ 101 
 

Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag, oktober 2015 
Dnr: KS 2015/00542 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen, enheten Administration och utredning har 2015-10-15 redovisat att 

följande medborgarförslag ej är avgjorda av kommunfullmäktige: 

 

Ankomstdag   Medborgarförslag Inlämnad av Åtgärd 

Diarienummer   

 

2012-02-02 Knislinge Bibliotek Mildred Hilleskog Remiss KS 

KS 2012/138.009 

 

2013-03-07 Avvakta att gå vidare Niklas Martinsson Remiss KS 

KS 2013/261.009 med styrgruppen 

 för nytt kommunhus 

 

2014-01-31 Östanå, den lilla Werner Kuhleber Remiss KS 

KS 2014/120.009 byn utan bussar Mats Persson 

 

2014-05-26 Projekt om fornminnen  Bertil Häggman  Remiss KS 

2014/00294.18.1 i Glimåkra socken  

 

2014-11-20 Löparbana i kommunen Baraka Sebise Remiss KS 

KS 2014/01049  

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-15 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2015-10-29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 22/24 

 

§ 102 
 

Svar på interpellation - Hemtjänsten 
Dnr: KS 2015/01371 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Det skriftliga svaret från omsorg- och utbildningsutskottets ordförande Sofia Nilsson 

(C) läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

utbildningsutskottets ordförande Sofia Nilsson (C) angående hemtjänstens budget. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-15 

 Sofia Nilssons (C) svar på interpellation 2015-10-15 

 Sven-Arne Perssons (S) interpellation 
 

 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2015-10-29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 23/24 

 

§ 103 
 

Interpellation om hemtjänstverksamhetens underskott 
ställd kommunstyrelsens omsorg och utbildningsutskotts 
ordförande Sofia Nilsson (C) 
Dnr: KS 2015/01575 

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

 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamot Jeanette Svensson (V) har inlämnat en interpellation ställd till kommunstyrelsens 

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

samhetens underskott. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd- och service tjänsteskrivelse 2015-10-23 

 Jeanette Svenssons (V) interpellation 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2015-10-29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 24/24 

 

§ 104 
 

Motion - Vita jobb 
Dnr: KS 2015/01598 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamot Lars-Stellan Jönsson (S) m fl har lämnat in en motion om den så kallade                             

Vita jobb-modellen som bygger på fyra grundpelare. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 

 Socialdemokraternas motion 
 
 

 

 




