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Tid och plats:
Beslutande ledamöter:

Onsdag den 3 juni 2015, klockan 15:00-16:45 , Sessionssalen, kommunhuset
Broby
Patric Åberg (M), ej § 98 pga jäv
Siv Larsson (M)
Sofia Nilsson (C), ordf § 98
Christina Panfalk (KD)
Per-Olof Björnsson (FP)
Ulf Holmén (MP)
Ann Ahlbin (S)
Anders Bengtsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Marcus Jeppsson (S)
Annika Qvarnström (S)
Mats Rosenqvist (SD)

Ersättare:

Erling Emsfors (M)
Elisabeth Johansson (MP)
Birthe Nilsson (S)
Curt Antonsson (S)
Daniel Petersén (S)
Lena Dahl Wahlgren (V)
Pethra Wagnell (SD)

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef § 85Linda Andersson, controller § 86-87
Kerstin Wanstadius, sekreterare
Lennart Ekström, kommunrevisor

Justerare

Ann Ahlbin (S)

Justeringens utförande

Måndagen 8 juni 2015 kl. 10.00, enheten Administration och utredning
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Kerstin Wanstadius

Ordförande

Patric Åberg

Justerare

Ann Ahlbin (S)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-06-03

Datum då anslaget sätts upp

2015-06-08

Datum då anslaget tas ned

2015-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, enheten för Administration och utredning

Underskrift

Justerandes sign.
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§ 85

Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015
Dnr: KS 2015/00068

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kapitalförvaltarna DNB, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapport för
portföljens sammansättning och avkastning per den 30 april 2015.

Beslutsunderlag
 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 38
 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2015-05-08
 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 30 april 2015
Beslutet skickas till:
Oskar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Tertialuppföljning per 2015-04-30
Dnr: KS 2015/00404

Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelsen godkänner rapporten

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Tertialuppföljning per den 30 april är framtagen avseende verksamhetsmålen och resultatet.
Den bygger på verksamhetens inrapporterade underlag.

Beslutsunderlag
 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 39
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-05-08
 Tertialuppföljning per 2015-04-30

Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Mål- och resultatplan 2016-2019
Dnr: KS 2014/00603

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för
kommunalskatt till 20:99 per skattekrona för år 2016, d.v.s. en förändring av
skattesatsen med -12 öre.
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa föreslagna resultatmål för
2016-2019.
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslag till mål- och
resultatplan för 2016-2019 inklusive drifts -, resultats-, investerings-, kassaflödes- och
balansbudget.
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att till
fullmäktige i november återkomma med en specifikation på vilka objekt som ska ingå
i investeringsbudgeten.
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen rätt att under år
2016 nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under året, med totalt 30 miljoner
kronor. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016.
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att
återkomma till fullmäktige i november med förslag på målnivåer på de angivna
resultatindikatorerna.
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förutsättningar för
mötesplatser/allaktivitetshus tas med i by-utvecklingsarbetet.
 Kommunstyrelsen beslutar att ”Strategi för det goda åldrandet” ska tas fram
omgående.

Reservation
Ann Ahlbin (S), Anders Bengtsson (S), Sven-Arne Persson (S), Marcus Jeppsson (S) och
Annika Qvarnström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde i september 2014 tidplanen för arbetet med mål- och
resultatplan 2016-2019. Enligt tidplanen ska förslaget till mål- och resultatplan beredas i majjuni 2015 av kommunstyrelsens ledningsutskott och kommunstyrelsen, för att beslutas i
kommunfullmäktige.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 87
Femklövern och Socialdemokraterna har inkommit med underlag till mål- och resultatplan
för 2016-2019.
Förvaltningen har utarbetat förslag till mål- och resultatplan 2016-2019. I förslaget har
hänsyn tagits till Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos 2015-04-29. I
förslaget ingår investeringsbudgeten i form av en ram, vilken kommer att specificeras efter
lokalförsörjningsutredningen är färdigställd. Målnivåer för de angivna resultatindikatorerna
kommer också att utarbetas.

Förslag på sammanträdet
Ann Ahlbin (S), Anders Bengtsson (S), Sven-Arne Persson (S), Marcus Jeppsson (S) och
Annika Qvarnström (S) föreslår
Bilaga
-

Ändring av ledningsutskottets förslag genom att skattesatsen ska vara oförändrad.
Tillägg till ledningsutskottets förslag genom att tillföra resultatmål under
utmaningsområde Åldrande ” år 2019 är kommunen Skånes bästa kommun gällande
äldreomsorg”.
Lena Dahl Wahlgren (V) ställer sig bakom socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen om skattesatsen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för 2016 till 20:99 per
skattekrona, en minskning med -12 öre.
Omröstning begärs
Ordföranden fastställer omröstningsordningen, ja röst för ledningsutskottets förslag och nej röst
för ändringsförslaget.
Omröstningsresultat
Ledamot

Patric Åberg (M)
Siv Larsson (M)
Sofia Nilsson (C)
Christina Panfalk (KD)
Per-Olof Björnsson (FP)
Ulf Holmén (MP)
Ann Ahlbin (S)
Anders Bengtsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Marcus Jeppsson (S)
Annika Qvarnström (S)
Mats Rosenqvist (SD)
Summa
Justerandes sign.

JA

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AVSTÅR
6
5
Utdragsbestyrkande
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Forts. § 87
Ordföranden yrkar avslag på tilläggsförslaget.
Han ställer förslag på att sitt avslagsyrkande mot tilläggsförslaget finner att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att förslaget avslås.
Omröstning begärs
Ordföranden fastställer omröstningsordningen, ja röst för avslag till förslaget och nej röst för
bifall.

Ledamot

JA

Patric Åberg (M)
Siv Larsson (M)
Sofia Nilsson (C)
Christina Panfalk (KD)
Per-Olof Björnsson (FP)
Ulf Holmén (MP)
Ann Ahlbin (S)
Anders Bengtsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Marcus Jeppsson (S)
Annika Qvarnström (S)
Mats Rosenqvist (SD)
Summa

X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
AVSTÅR
6
5

Beslutsunderlag
 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 40
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-05-20
 Förslag till mål- och resultatplan för år 2016-2019
Beslutet skickas till:
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014
Dnr: KS 2015/00716

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunens hel-eller delägda bolag, Göingehem AB, Östra Göinge kommuns
Industrifastighets AB, Östra Göinge Renhållnings AB, Skåne Blekinge Vattentjänst
AB och Ceiss AB, har bedrivit verksamhet under 2014 enligt fastställda ägardirektiv
och således inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsnivå
Delges Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som
bedrivs i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt
3 kap. 17-18 §§ KL under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet
skall delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, skall den samtidigt
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Bolagen som ingår i kommunstyrelsens uppsikt är Göingehem AB, Östra Göinge kommuns
Industrifastighets AB, Östra Göinge Renhållnings AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB och
Ceiss AB.
Kommunstyrelsen har haft regelbundna koncernmöten under 2014, bolagen har haft
redovisningar på styrelsens sammanträden och deras årsredovisningar ingår i koncernens
årsredovisning som fastställts av kommunfullmäktige. Bolagens verksamhet har bedrivits
enligt fastställda ägardirektiv.

Beslutsunderlag

 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 41
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-05-06

Beslutet skickas till:
De kommunala bolagen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om
avyttring av fastigheten Broby 8:5
Dnr: KS 2015/00296

Kommunstyrelsens beslut
-

IFABs anhållan om godkännande för att avyttra fastigheten Broby 8:5 anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

IFABs anhållan om att för verksamhetsåret 2015 befrias från ägarens krav på
avkastning bifalls.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Av IFABs ägardirektiv framgår att bolaget ska ”stärka näringslivet genom att … förvärva,
äga, sälja, … industri- och affärsfastigheter”.
Det framgår vidare av de gemensamma ägardirektiven att ” Bolagen skall bereda
kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan bolagen fattar sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. Bland
annat nedanstående ärenden är av större vikt om inte annat anges i respektive bolags
särskilda ägardirektiv:
 …
 större förvärv eller större försäljning av fast egendom”
Härav följer att IFAB genom sitt ägardirektiv har alla möjligheter att arbeta för en
försäljning av Broby 8:5 utan särskilt godkännande av ägaren. Vidare framgår implicit av
de gemensamma ägardirektiven att först när ett avtalsförslag avseende försäljning av
Broby 8:5 finns ska detta underställas kommunfullmäktige för godkännande.
Med stöd av ovanstående anses IFABs första anhållan besvarad.
Ägaren är mycket medveten om den extraordinära situationen vad avser Broby 8:5 och
accepterar därför att bolaget under 2015 inte uppfyller de fastställda avkastningskraven.
Samtidigt understryker ägaren bolagsstyrelsens skyldighet att skyndsamt och med stor
beslutsamhet arbeta för att lösa problemen med de nu existerande vakanserna i bolagets
bestånd, genom uthyrning eller försäljning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 89

Beslutsunderlag
Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 42
Anhållan från Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB
Beslutet skickas till:
Styrelsen Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB
Kommunrevisionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Utveckling av vård- och omsorgsboende i Östra Göinge
kommun med kooperativ hyresrätt.
Dnr: KS 2015/00714

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att fortsätta påbörjat utredningsarbete
för att med kooperativ hyresrätt utveckla moderna vård- och omsorgsboenden i Östra
Göinge kommun
 Uppdraget innebär att ta fram ett fördjupat och komplett underlag till
kommunfullmäktige för beslut om modernisering av Västanvid i Knislinge,
Lindgården i Broby och Skogsbrynet i Sibbhult.
 Uppdraget innefattar också att ta fram underlag till fullmäktige för beslut om att, i
samverkan med Riksbyggen, bilda en kooperativ hyresrättsförening för modernisering
och drift av de aktuella äldreboendena.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i oktober 2013 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till hur
man skall gå vidare för att med kooperativ hyresrätt utveckla moderna vård- och
omsorgsboenden i Östra Göinge kommun. Bakgrunden till kommunstyrelsens beslut var ett
tidigare uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för externt ägande och drift av
vård- och omsorgsfastigheter i Östra Göinge kommun.

Beslutsunderlag

 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 43
 Kommunstyrelsens beslut § 70/2013
 Utveckling av vård och omsorgsboenden i Östra Göinge kommun – förprojektering.
Utredningsrapport.
 Bilaga 1 till utredningsrapport. Ritningar över planerad nybyggnation från
Arkitektgården. A. Lindgården, B Skogsbrynet, C Västanvid.
 Bilaga 2 till utredningsrapport. Produktions- och driftsbudget för föreningen
verksamhetår 1.
 Bilaga 3 till utredningsrapport. Ombyggnadskalkyl, egen regi.
 Bilaga 4 till utredningsrapport. Långtidsbudget för föreningen, år 1 till 50.
 Förutsättningar för externt ägande av vård och omsorgsfastigheter, utredningsrapport.
 Vissa frågeställningar kring kooperativ hyresrätt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 90
Beslutet skickas till:
Riksbyggen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende
kommunstyrelsens utskott
Dnr: KS 2014/00569

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige beslutar att paragraferna 25-29, som avser kommunstyrelsens
utskott, stryks ur kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har därmed själv
befogenhet att besluta om att inrätta utskott.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen får fullmäktige bestämma att en nämnd skall ha ett eller flera utskott.
Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott
skall finnas.
I kommunstyrelsens reglemente har kommunfullmäktige beslutat om vilka utskott som skall
finnas i kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun. Den parlamentariska kommitté, som
utvärderat den politiska organisationen i kommunen, har diskuterat kommunstyrelsens
arbetsformer och arbetssätt och ett förslag till arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens inre
arbete har tagits fram. Arbetsbeskrivningen skall fastställas av kommunstyrelsen som alltså
själv beslutar om sina arbetsformer. Utskotten är ett sätt för kommunstyrelsen att organisera
det praktiska arbetet inom delar av sitt ansvarsområde och det är alltid kommunstyrelsen som
bestämmer vilken beslutanderätt som skall ges till utskotten, oavsett vem som beslutat vilka
utskott som skall finnas.
Den parlamentariska kommittén menade därför, i samband med att den behandlade förslag
till arbetsformer och arbetssätt, att det är logiskt och mer ändamålsenligt att kommunstyrelsen
också har rätt att själv besluta vilka utskott som skall finnas. Därför föreslås här att avsnittet
om kommunstyrelsens utskott utgår ur kommunstyrelsens reglemente. Enligt kommunallagen
kan, som nämnts ovan, kommunstyrelsen då själv besluta om vilka utskott som skall finnas.

Beslutsunderlag

 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 44
 Tjänsteskrivelse 2015-04-15
 Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente

Beslutet skickas till:
De politiska partierna
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Förslag till policy för Östra Göinge kommuns säkerhet och
krisberedskap 2015-2018
Dnr: KS 2015/00425

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige antar förslag till policy för säkerhet och krisberedskap.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetsarbetet i Östra Göinge kommun syftar till att skapa en trygg och säker miljö för
anställda, förtroendevalda och andra som berörs av kommunens verksamhet. Med
kommunövergripande policy för säkerhetsarbetet skapas förutsättningar för ett aktivt och
förebyggande säkerhetsarbete på alla nivåer och inom alla verksamheter i kommunen.
Denna policy ersätter tidigare mandatperiods policy.

Beslutsunderlag

 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 45
 Tjänsteskrivelse 2015-04-14
 Förslag till policy för säkerhet och krisberedskap

Beslutet skickas till:
Bertil Håkansson, säkerhetssamordnare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Förslag till krisledningsplan för Östra Göinge kommun samt
nytt reglemente för Krisledningsnämnd 2015-2018
Dnr: KS 2015/00424

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige antar förslag till ny Krisledningsplan.
 Kommunfullmäktige antar förslag till nytt Reglemente.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Krisledningsplanen är ett hjälpmedel för Krisledningsnämnden och dess Stab vid en
Extraordinär händelse eller annan allvarlig händelse i kommunen, benämnd
Samhällsstörning.
Krisledningsplanen skall revideras under varje mandatperiod. Gällande krisledningsplan
antogs av Kommunfullmäktige under 2011.
Reglemente för Krisledningsnämnden antogs vid samma tillfälle.

Beslutsunderlag





Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 46
Tjänsteskrivelse 2015-04-01
Förslag till ny Krisledningsplan
Förslag till nytt Reglemente för Krisledningsnämnd

Beslutet skickas till:
Kommunens bolag
Bertil Håkansson, säkerhets- och beredskapssamordnare
Karin Löfman, informationsansvarig
Kommunens hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Förslag till riktlinjer för Östra Göinge kommuns säkerhet och
krisberedskap 2015-2018
Dnr: KS 2015/00426

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen antar förslag till kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och
krisberedskap.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetsarbetet i Östra Göinge kommun syftar till att skapa en trygg och säker miljö för
anställda, förtroendevalda och andra som berörs av kommunens verksamhet. Med
kommunövergripande riktlinjer för säkerhetsarbetet skapas förutsättningar för ett aktivt och
förebyggande säkerhetsarbete på alla nivåer och inom alla verksamheter i kommunen.
Dessa riktlinjer ersätter tidigare mandatperiods riktlinjer.

Beslutsunderlag

 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 47
 Tjänsteskrivelse 2014-04-01
 Förslag till riktlinjer för säkerhet och krisberedskap

Beslutet skickas till:
Kommunens bolag
Bertil Håkansson, säkerhets- och beredskapssamordnaren
Karin Löfman, informationsansvarig

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 19/36

§ 95

Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i
Västraby
Dnr: KS 2014/00022

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa utökning av
verksamhetsområdet för den allmänna anläggningen för vatten och avlopp att omfatta
bostadsområde Västraby/Emmislövsvägen enligt förslag från SBVT

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2014-09-30 beslutat att bygga ut ledningsnät för vatten och avlopp till
bostadsområdet i Västraby, Broby, intill Emmislövsvägen och Helge å. Kommunstyrelsen
beslutade samtidig att ge Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) i uppdrag att lämna
underlag och förslag till utökning av verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen
att omfatta det aktuella bostadsområdet. SBVT har nu lämnat förslag till utökning av
verksamhetsområdet.
Inom verksamhetsområdet är berörda fastigheter tvingade att ansluta sig till den allmänna
avloppsledningen samt erlägga anläggningsavgift enligt gällande va-taxa för både vatten- och
avlopp.

Beslutsunderlag
 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 48
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-04-10
 Kartskiss med förslag till utökning av va-verksamhetområde SBVT 2015-04-02

Beslutet skickas till:
SBVT – Anders Johnsson
Daniel Persson, Samhällsbyggnadsavd/GIS
Kenneth Liedman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 20/36

§ 96

Samråd fördjupad översiktsplan Hässleholm 2030
Dnr: KS 2015/00666

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen föreslås besluta att besvara remissen till Hässleholm i enlighet med
tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsavdelningen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun har som grannkommun fått möjlighet att lämna synpunkter på
Hässleholm kommuns fördjupade översiktsplan för Hässleholm stad. För Östra Göinge, som
en mindre kommun i Skånes nordost, är det extra viktigt att de större aktörerna runt omkring
verkar tillsammans för att stärka delregionens tillväxt och utveckling. Fördjupningen för
Hässleholms stad beskriver en tydlig framtidsvision där en stärkt och levande stad tar sin
plats och roll som knutpunkt. Tillsammans med Kristianstad är staden en stark och drivande
tillväxtmotor i Skåne, delar av Blekinge och Småland något som Östra Göinge ser positivt på.

Beslutsunderlag

 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 49
 Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsavdelningen.

Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadskontoret, Hässleholms kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 21/36

§ 97

Beslut att anta detaljplan för Vallmon 11 m fl, Knislinge,
Östra Göinge kommun
Dnr: 2014/11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Vallmon 11 m fl,
Knislinge.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att utöka byggrätten på fastigheten Vallmon 11.
Företaget Caldic har förvärvat fastigheten Vallmon 11 och har ett behov av att utöka
verksamhetslokalerna. Befintliga lokaler behöver byggas till med en ny byggnad och en
högre byggrätt behövs än vad som tillåts idag. Frågor som har utretts i planförslaget är
dagvattenhantering, översvämningsrisk och ekologiska värden. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Detaljplanen har varit ute för samråd och granskning. Synpunkter
har inkommit från berörda fastighetsägare och planen har genomgått smärre revideringar för
att möta berörda fastighetsägares synpunkter. Länsstyrelsen hade inga synpunkter på
planförslaget under granskningen.

Beslutsunderlag








Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 50
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-04-30
Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Utredningar; dagvattenutredning, översvämningsanalys och ekologisk inventering
Granskningsutlåtande

Beslutet skickas till:
Linnéa Björk, planarkitekt
Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 22/36

§ 98

Årsredovisning och revisionsberättelse 2014,
Samordningsförbundet Skåne Nordost
Dnr: KS 2015/00684

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige ger ledamöterna i Samordningsförbundet Skåne Nordost
ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.

Patrik Åberg (M) deltar inte i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Skåne Nordost utgör en självständig myndighet som grundar sin verksamhet på särskild lagstiftning, Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,
SFS 2003:1210. Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna gemensamma insatser och underlätta effektiv resursanvändning.
Den kommunala parten i Samordningsförbundet Skåne Nordost består av Bromölla,
Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner. Övriga parter är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.
Revisionsberättelse för år 2014 har överlämnats för verksamheten. Revisorerna tillstyrker att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Beslutsunderlag





Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 52
Ledningsstöd och Service tjänsteskrivelse 2015-05-06
Årsredovisning för Samordningsförbundet Skåne Nordost år 2014
Revisionsberättelse för år 2014.

Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet Skåne Nordost/Finsam

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 23/36

§ 99

Förslag till svar på motion om det mångkulturella
experimentet
Dnr: 2014/50

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Björn Collin och Jan Listerud har i motion föreslagit att kommunfullmäktige i Östra Göinge
kommun skall besluta genomföra ett antal offentliga möten om invandringen till Östra
Göinge. Vid dessa möten vill motionärerna att tillfälle bereds för debatt mellan kommunens
företrädare och motståndare till dagens invandringspolitik. Kommunfullmäktige har
överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen föreslår att motionen
avslås.
Förvaltningens bedömning
Motionärerna föreslår offentliga debatter kring invandringspolitiken. I kommunallagen anges
de grundläggande principer, som utgör ramarna för vilka frågor en kommun får befatta sig
med. Kommunerna får bland annat inte ägna sig åt uppgifter som det ankommer på någon
”annan” att fullgöra. Eftersom invandringspolitiken är en statlig angelägenhet ligger den inte
inom ramen för vad en kommun får ägna sig åt, den ingår inte i den så kallade kommunala
kompetensen.
Eftersom förvaltningens bedömning är att det inte ligger inom ramen för kommunfullmäktiges befogenheter att besluta om offentliga debatter om den förda invandringspolitiken föreslås att motionen avslås.

Beslutsunderlag
 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 53
 Motion från Björn Collin och Jan Listerud 2014-01-15
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-16
Beslutet skickas till:
Björn Collin
Jan Listerud

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 24/36

§ 100

Förslag till svar på motion om flyktingmottagandet i Östra
Göinge kommun
Dnr: KS 2014/00229

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Motionen avslås

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Pethra Wagnell (SD) föreslår i motion att beslutet om stopp för flyktingmottagning till f.d.
Broby sjukhus skall bli permanent och ser i stället en möjlighet att fastigheten används till
olika slags behovsboende för äldre med utökad kommunal service. Motionen har överlämnats
till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
Förvaltningens bedömning
Det är något oklart vad som åsyftas med det beslut om stopp för flyktingmottagning som i
motionen föreslås bli permanent. Efter vad som framkommit vid beredningen av detta ärende
har något sådant beslut aldrig förelegat. När det gäller möjligheten för kommunen att påverka
hur många flyktingar som vistas inom dess gränser - alltså ett stopp för flyktingmottagningen
vid t.ex. Brobysjukhuset - hänvisas till tidigare svar på motion från dåvarande ledamöterna
från Sverigedemokraterna Jan Listerud och Björn Collin samt Pethra Wagnell som 2013 i en
gemensam motion föreslog en folkomröstning om den så kallade massinvandringen. Redan
då konstaterade förvaltningen att antalet flyktingar som vistas i kommunen vid ett visst tillfälle bestäms av en mängd faktorer som kommunen inte kan påverka, inte minst av vilka avtal som Migrationsverket väljer att teckna med enskilda näringsidkare som tillhandahåller
asylboenden.
När det gäller frågan om att skapa nytt behovsboende för äldre vid f.d. Brobysjukhuset kan
konstateras att det antal platser som finns i befintliga äldreboenden i kommunen är tillräckligt
för att möta det behov av särskilt boende som aktuella behovsberäkningar pekar på under
överskådlig tid. Det finns således inget behov av att tillföra ytterligare platser i särskilt boende genom avtal med fastighetsägare i kommunen som eventuellt skulle kunna tillhandahålla bostäder och lokaler i enlighet med de krav som ställs på moderna och ändamålsenliga
vård- och omsorgsboenden.
Om det skulle vara så att motionären inte avser vård- och omsorgsboende utan syftar på andra
typer av så kallat nischboende (t.ex. seniorboende), för äldre människor som är yngre och
friskare än dem som bor i kommunens vård- och omsorgsboenden, så är det ingen kommunal
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 25/36

Forts. § 100
uppgift att tillhandahålla sådana bostäder. Om däremot någon privat entreprenör eller hyresvärd skulle finna att ett sådant koncept är en god affärsidé ser kommunen naturligtvis positivt
på det.
Med anledning av ovanstående föreslås att motionen avslås.

Beslutsunderlag

 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 54
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-16
 Motion från Pethra Wagnell, 2014-05-12

Beslutet skickas till:
Pethra Wagnell

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 26/36

§ 101

Förslag till svar på motion om att göra f.d. Brobysjukhuset
och Breanäs konferensanläggning till äldreboenden.
Dnr: KS 2014/00214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Motionen avslås

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Jan Listerud har lämnat in en motion i vilken han föreslår att göra före detta Brobysjukhuset
och Breanäs konferensanläggning till äldreboenden genom att kommunen tecknar avtal med
nuvarande ägare. Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
Förvaltningens bedömning
I kommunen finns i dag tre särskilda boenden för äldre; Lindgården i Broby, Skogsbrynet i
Sibbhult och Västanvid i Knislinge. Dessutom finns ett privat äldreboende i Glimåkra där
kommunen köper ett antal platser. Det antal platser som finns i särskilt boende i kommunen i
dag motsvarar väl det behov som enligt befintliga prognosberäkningar kan förutses under
överskådlig tid. Det finns således inget behov av att tillföra ytterligare platser i särskilt boende genom avtal med fastighetsägare i kommunen som eventuellt skulle kunna tillhandahålla bostäder och lokaler i enlighet med de krav som ställs på moderna och ändamålsenliga
vård- och omsorgsboenden. Däremot står kommunen inför uppgiften att modernisera och
rusta upp befintliga boenden till en modern och ändamålsenlig standard, något som för närvarande utreds i förvaltningen.
När det gäller andra typer av boende för äldre personer, som är yngre och friskare än dem
som bor i kommunens särskilda boenden, till exempel seniorboende eller liknande, är det
ingen kommunal uppgift att tillhandahålla sådana bostäder. Om däremot någon privat
entreprenör eller hyresvärd skulle finna att ett sådant koncept är en god affärsidé ser
kommunen naturligtvis positivt på det.
Beträffande förslaget att kommunen skall teckna avtal med ägarna till de i motionen avsedda
fastigheterna kan konstateras att dessa redan valt att teckna avtal med entreprenörer som driver anläggningsboende för asylsökande och att kommunen inte har någon bestämmanderätt
eller rådighet över detta förhållande.
Med anledning av ovanstående föreslås att motionen avslås.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 27/36

Forts. § 101

Beslutsunderlag

 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 55
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-16
 Motion från Jan Listerud, 2014-05-12

Beslutet skickas till:
Jan Listerud

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 28/36

§ 102

Förslag till svar på medborgaförslag om allmänt möte
angående för mycket invandring
Dnr: 2013/977

Kommunstyrelsens beslut
-

Medborgarförslaget besvarar enligt nedanstående.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Ulla Nilsson föreslår i medborgarförslag att den styrande femklövern i Östra Göinge skall
kalla till ett allmänt möte angående för mycket invandring i kommunen. Kommunfullmäktige
har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Svar
När det gäller medborgarförslaget finns det i huvudsak anledning att göra två överväganden.
- I vilken utsträckning och på vilket sätt kan kommunen påverka antalet asylsökande
eller nyanlända i kommunen?
- I vilka former bör en lokal diskussion kring integrationsfrågan föras?
Kommunen har - som det ser ut idag - mycket små möjligheter att påverka hur många
flyktingar, asylsökande, eller nyanlända som vistas inom dess gränser. Det bestäms i stället
till största delen av Migrationsverket som har regeringens uppdrag att ansvara för de
asylsökande och deras boende. Migrationsverket hyr eller upphandlar boenden, antingen i
ordinära hyreslägenheter eller i särskilda anläggningar, som till exempel f.d. Brobysjukhuset
eller Breanäs tidigare konferenshotell. Detta kan kommunen i stort sett inte påverka, eftersom
det handlar om en affärsmässig relation mellan en statlig myndighet och privata
uthyrare/entreprenörer.
Därutöver finns det ofta i en kommun ett ganska stort antal asylsökande som valt att bo hos
släkt och vänner under den tid som ansökan om uppehållstillstånd prövas. Sådant boende hos
släkt eller vänner kan kommunen inte heller påverka.
De som fått uppehållstillstånd skall inte längre bo i Migrationsverkets boenden. Många av
dem ordnar själva sitt boende och de har liksom alla andra rätt att välja var och i vilken
kommun de vill bosätta sig. Det gäller framförallt dem som bott hos släktingar eller vänner
men också en del av dem som bott i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på beslut.
Eftersom kommunen i princip inte kan påverka hur många flyktingar/asylsökande som vistas
inom dess gränser framstår ett allmänt möte, av det slag och med den inriktning som föreslås
i medborgarförslaget, inte som särskilt meningsfullt.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 29/36

Forts. § 102

Däremot är det naturligtvis viktigt att kommunen - men även lokala förtroendevalda inom
sina partier - framför sin uppfattning om och sina erfarenheter av effekterna på lokal nivå av
den statliga integrationspolitiken och av hur ansvariga myndigheter verkar inom ramen för
denna.
Om en lokal diskussion skall genomföras bör den utgå från integrationsfrågan i ett större
perspektiv än vad som föreslås i medborgaförslaget. Den bör fokusera på sådant som
kommunen kan påverka och ha ett bredare anslag än bara antalet asylsökande eller flyktingar
som vistas i kommunen vid ett visst tillfälle. För att en dialog kring integrationsfrågan skall
bli meningsfull och leda till något konstruktivt är det mycket viktigt att den genomförs under
former som möjliggör ett ömsesidigt, balanserat och konstruktivt meningsutbyte mellan dem
som deltar. De politiska partiernas löpande dialog med sina väljare är naturligtvis en mycket
viktig del av en sådan diskussion.
Integrationsfrågan kan också ses som betydelsefull för kommunen som organisation eller
geografisk plats i ett långsiktigt perspektiv, vilket kan motivera en diskussion inom ramen för
kommunfullmäktiges arbete med strategiska framtidsfrågor. En medborgardialog skulle med
den utgångspunkten kunna genomföras som en del av ett bredare uppdrag till en
fullmäktigeberedning kring integrationsfrågan.
Mot ovanstående bakgrund föreslås att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 56
 Medborgarförslag 2013-10-18
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-15

Beslutet skickas till:
Ulla Nilsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 30/36

§ 103

Intern kontrollplan 2015
Dnr: KS 2015/00744

Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelsen beslutar anta den interna kontrollplanen för 2015

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd inför varje år anta särskild
plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från
väsentlighets och riskbedömning. Den interna kontrollen återkopplas i samband med
tertialuppföljningar och bokslut.

Beslutsunderlag
 Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-05-12
 Intern kontrollplan – Kommunstyrelsen 2015

Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, kommunchef
Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef
Ulla Wram, verksamhetschef
Oscar Nilsson, ekonomichef
Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 31/36

§ 104

Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift
Dnr: KS 2015/00741

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige beslutar att taxa för förskola/pedagogisk verksamhet (KFS 11)
och taxa för fritidshem (KFS 35) ska följa maxtaxenivå enligt Svensk
författningssamling 2001:160. Indexering ska gälla from 2015-07-01

Kommunstyrelsens beslut
 Givet kommunfullmäktiges beslut delegerar kommunstyrelsen till verksamhetschef
för Bildning att årligen indexuppräkna taxan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan
och fritidshemmet har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket i maxtaxan
indexeras. Inkomsttaket regleras genom indexering med hjälp av inkomstindex enligt kap. 58
10-12 §§ socialförsäkringsbalken. För 2015 innebär det att inkomsttaket höjs från 42 000 till
42 890. Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs fr.o.m. 2015-07-01.
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har
statsbidraget minskats i motsvarande omfattning.

Beslutsunderlag





Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 27
Tjänsteskrivelse ledningsstöd och service 2015-05-11
Taxa för förskola/pedagogisk verksamhet (KFS 11)
Taxa för fritidshem (KFS 35

Beslutet skickas till:
Bengt Gustafson, produktionschef
Ulla Wram, verksamhetschef
Fidan Halitaj, ekonom

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 32/36

§ 105

Strategi - En bra start i livet
Dnr: KS 2014/00231

Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelsen fastställer strategin för En bra start i livet (0-20år).

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2014-06-04 § 112 omsorgs och utbildningsutskottet i uppdrag att
utarbeta ett förslag till en strategi för en bra start i livet (0-20år).
Syftet med strategin är att alla unga Göingar ska få en bra start i livet, det innebär att de ska
må bra och känna framtidstro. Utifrån FN:s konvention och barns rättigheter och familjen ska
vi stärka unga Göingars trygghet, hälsa och utveckling genom att skapa goda livsvillkor,
hälsosamma levnadsvanor och psykiskt välbefinnande.

Beslutsunderlag
 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2015-05-20 § 28
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-06-20
 En bra start i livet (0-20år). Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling.

Beslutet skickas till:
Bengt Gustafson, produktionschef
Ulla Wram, verksamhetschef
Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 33/36

§ 106

Från nyinflyttad till stolt Göing
Dnr: KS 2015/00774

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen

 Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning om nya kommuninvånares väg
till att bli stolta Göingar.
 Kommunfullmäktige godkänner uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har sedan årsskiftet 2014/15 möjlighet att inrätta tillfälliga beredningar.
Kommunfullmäktiges planeringsberedning (PPB) föreslår att en tillfällig beredning om nya
kommuninvånares väg till att bli stolta Göingar tillsätts i enlighet med bifogad
uppdragshandling.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2015-05-18
 Protokoll från PPB:s sammanträde 2015-05-29
 Uppdragsbeskrivning Från nyinflyttad till stolt Göing
Beslutet skickas till:
Beredningen om nya kommuninvånares väg till att bli stolta Göingar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 34/36

§ 107

Förändring av Miljötaxan gällande avgift för handläggning
av prövning av anmälan om ändring av befintlig
avloppsanordning
Dnr: TT 2015/00249

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Prövning av anmälan om ändring av befintlig avloppsanordning i Taxa för Tillsynsoch tillståndsnämndens verksamhet inom miljöbalken ändras från 4 K till 5,5 K.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ändring av befintlig avloppsanordning är i många fall svår att definiera varför en lika stor
avgift bör tas ut både när det gäller anläggande av en helt ny avloppsanordning och när det
rör sig om en ändring av befintlig sådan. Tidigare var det en likadan avgift i båda fallen men
endast den ena avgiften ändrades när taxorna redigerades senast under 2015.

Beslutsunderlag
 Tillsyns- och tillståndsnämndens protokoll 2015-05-27 § 62
 Tjänsteskrivelse miljö- och byggenheten 2015-05-08
 Utdrag ur miljötaxan med markerade ändringar

Beslutet skickas till:
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Stefan Östberg, miljöinspektör

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 35/36

§ 108

Redovisning av delegeringsbeslut - maj månad
Dnr: KS 2015/00129

Kommunstyrelsens beslut


Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän
enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad
delegering.
Följande delegeringsbeslut redovisas:
Domar och beslut
 Redovisning av domar och beslut, maj månad
Vård- och omsorgsärenden
 Delegeringsbeslut enligt Äldreomsorg, LSS FN, SoL april månad
Verksamhet stöd
 Delegeringsbeslut enligt SoL, Försörjningsstöd, utredning/behandling, annat bistånd,
förhandsbedömning, april månad
Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen
 Redovisning maj månad
Utskottens redovisning av delegeringsbeslut
 Individutskottets protokoll 2015-05-06

Beslutsunderlag
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-06-03
Sida 36/36

§ 109

Meddelanden till kommunstyrelsen. Redovisas juni månad
Dnr: KS 2015/00692

Kommunstyrelsens beslut


Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Följande inkomna meddelanden redovisas.
CEISS AB
1. Protokoll bolagsstämma 2015-04-08

Skånetrafiken
2. Strategiska plan för Serviceresor

Sveriges kommuner och Landsting
3. SKL:s sammanträdesplan för 2016

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

