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KF §14 PLAN.2017.2

Detaljplan för Västra Ringarp 8:473 m.fl, "Äldreboende
Lycksta äng"
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Västra Ringarp
8:473 m.fl. "Lycksta äng" med alla tillhörande planhandlingar.
Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett nytt
kommunalt äldreboende inom planområdet samt att även göra det
möjligt att uppföra ett privatägt trygghetsboende i dess närhet.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta planen.
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Thomas Bjertner, S, Christian Larsson, M, och Gunnar Edvardsson,
KD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket
godkännes.
I ärendet yttrar sig även Mikael Eskilandersson, SD.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-02-06 - KS § 41
Protokoll 2019-02-04 - SBN § 13
Tjänsteskrivelse till nämnd
Plankarta (Antagande)
Planbeskrivning (Antagande)
Samrådsredogörelse (Antagande)
Granskningsutlåtande (Antagande)
Illustrationsplan (Antagande)
____________
Expedieras till:
Kristian Swärd
Katja Berg
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KF §15 FASTIGHET.2017.10

259

Prissättning av fastigheten Västra Spång 4:189
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Försäljning av tomtmark skall omfatta hela Västra Spång 4:189.
Priset för fastigheten sätts som lägst till 1 164 520 kr, i enlighet
med alternativ 4b som beskrivs i Utredning-Prissättning Västra
Spång 4:189.
I det fall konkurrerande intressenter finns för fastigheten skall
dessa erbjudas möjligheten att lämna in anbud. Detta skall ske
med utgångspunkt och som lägst till kommunens beslutade pris.
Högsta pris antas och erbjuds anbudsgivaren till köp.
Kommunens behov av att använda delar av fastigheten för dels
gång- och cykelväg samt dels vatten- och avloppsledningar skall
genom skriftliga avtal säkerställas som permanenta rättigheter.
Förutsättningar
Fastigheten Västra Spång 4:189 utgörs av en obebyggd tomtplats som
ligger inom Hjelmsjöstrandområdet. Den omfattar en totalareal om
5210 m2.
Detaljplanen anger ändamålen bostad eller förskola för fastigheten och
att bebyggelsen skall uppföras som radhus. Inom fastigheten finns det
totalt fyra stycken separata byggrättsområden. Tre av byggrätterna
avses för bostadshus och det fjärde området avser byggrätt för uthus,
garage och parkering. Sammantaget omfattar fastigheten utrymme till
att bebygga med sju bostäder med gemensam plats för förråd och
parkering.
För fastighetens övriga ytor gäller byggnadsförbud som anges som så
kallad prickmark även förstärkt med strandskyddsbestämmelse.
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Fram till fastigheten finns framdragna anslutningar för vatten- och
avlopp samt fjärrvärme. Tomten är redan iordningställd till sådant skick
som inte kräver omfattande markarbete för bebyggelse. Detaljplanen
illustrerar att utfart till allmän gata från boendeparkeringen till gata
skall ske på gemensam väg inom fastigheten.
I det nordöstra hörnet av fastigheten angränsar allmän plats specifikt
angiven för användning till gång- och cykeltrafik. Bilvägen skulle då i
en förlängning lämpligen kunna förbinda gång- och cykeltrafiken fram
till Smålandsvägen.
Gällande beslut
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, KF §63, om att fastställa
försäljningspriset till 320 kr/m2. Det medför att fastigheten då prissatts
till 1 667 200 kr vilket också anges i beslutet. Beslutet omfattar inte
specifik anvisning om hur anslutningsavgifter skall debiteras.
Det beslut som fattades av Kommunfullmäktige 2009-06-23, KF §92,
om försäljningspris för områdets villatomter anger att
anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt fjärrvärme skall
inkluderas i köpeskillingen.
Marknadskontakter
Västra Spång 4:189 är en fastighet i ett attraktivt läge för byggnation
av för framförallt flerbostadshus. Fastigheten väcker intresse i
byggbranschen i och med frekventa förfrågningar om förutsättningar
för exploatering.
Positivt som förts fram är att läge och omgivning attraherar för
byggnation. Byggrätternas enskilda storlek är tillräcklig för den typen
av bebyggelse som intressenterna presenterar.
Negativt som framförts är att priset är satt för hög i förhållande till den
låga exploateringsgraden tillsammans med preciserade
bebyggelseregler.
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Bedömning
Prisnivå som har beslutats är relaterad till de attraktivaste villatomterna
i bostadsområdet. Förutom det likartade läget i området är det
tveksamt om fastigheten i övrigt kan bedömas efter villatomternas
förutsättningarna på marknaden. Kalkyler för byggnation med krav om
avkastning skiljer sig jämfört med ekonomiska krav som ställs vid
enskilt villabyggande.
Drygt hälften av fastighetens yta får anses utgöra nyttig tomtmark.
Dessa utgör ytor som behövs för bostadshusen med nära trädgård samt
utrymme för parkering och förråd.
Fullt pris är skäligt för dessa ytor (320 kr/m2). De övriga ytorna har, på
grund av bestämmelserna, snarare en karaktär av att tillgodose
allmänna behov eller sådana behov framtida bosatta på tomten
har gemensamt. För ytorna gäller även till stor andel
strandskyddsbestämmelser vilket starkt begränsar möjligheten till
nyttjande av marken.
För dessa övriga ytor bedöms en marginalvärdering istället vara
relevant (1/3 av beslutat tomtpris, 107 kr/m2).
Om inte försäljning sker kan marken genom avtal helt eller delvis
upplåtas till nyttjande för byggnation på ofri grund. Sådan upplåtelse
får då i så fall ske emot årlig ersättning.
Försäljningsalternativ (exkl. Anslutningsavgifter)
1.Hela fastigheten säljs i enlighet med gällande beslut
1 667 200 kr (320 kr/m2 * 5210m2)
2.Försäljning utom hänsyn till vägmark.
Värde ca: 1 504 000 kr (320 kr/m2 * 4700 m2)
- Anpassning till flera behov av vägområdet.
- Kräver fastighetsbildning. Se alternativ 4a
3.Försäljning av endast nyttig tomtmark.
Värde ca: 912 000 kr (320 kr/m2 *2850 m2).
- Köpeskilling för reella bebyggelsevärden
- Kräver fastighetsbildning. Se även alternativ 4b.
4.Försäljning av hela fastigheten med marginalvärde.
Alt. a värde ca.: 1 504 000 kr + 54 400 kr = 1 558 400 kr
Alt. b värde ca.: 912 000 kr + 251 733 kr = 1 164 520 kr
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Motivering till beslut
Den beslutade prisnivån innebär en förhållandevis hög köpeskilling
för hela fastighetens yta. Sådan kostnad utgör uppenbart en väsentlig
faktor för att beräkna den prisnivå som slutligen kan tas ut på
bostadsmarknaden.
Beaktat detaljplanens bestämmelser tillgodoses behovet för
bebyggelsen med endast en viss andel av tomtytan. För övriga delar
står det inte lika klart om vilken egentlig nytta som finns för det
avsedda boendet.
Om fastigheten erbjuds till marknaden med anpassning som tar hänsyn
till de olika värdena ökar troligen viljan till köp.
Tidigare beslutat pris tas endast ut för de fastighetsdelar som kan
omsättas till tomtvärde. Den övriga marken kvarstår inom kommunens
ägande eller erbjuds till reducerat pris.
Beskrivning av ärendet
Frågan om fastighetens prisnivå har uppkommit till följd av de
kontakter som skett under det senaste året. Västra Spång 4:189
erbjuds på marknaden bland annat genom annonsering i nättjänsten
Objektvision.
Fastigheten har inte blivit såld och är heller inte upplåten för sitt
ändamål. Detta trots det attraktiva läget i Örkelljunga tätort, samt
att det generellt är och har varit en stor efterfrågan på
fastighetsmarknaden.
Därmed bedöms det finnas behov av att utreda alternativ till hur
fastigheten erbjuds till marknaden.
Kompletterande motiv
Förutom de motiv som tas upp i den förra tjänsteskrivelsen (2017-1130) får följande beaktas;
- För de delar av fastigheten som inte utgör byggrätt (prickmark) gäller
strandskydd vilket väsentligt begränsar möjligheten till
markutnyttjande.
- För det allmännas behov behöver kommunen ha fortsatt rätt att
använda vägmarken, för va-ledningar och gång- och cykelväg, samt ett
stråk i den norra delen av tomten för en avloppsledning.
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Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Niclas Bengtsson, SD, och Gunnar Edvardsson, KD, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket godkännes.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-02-06 - KS § 48
Utredning-Prissättning av Västra Spång 4:189
Tjänsteskrivelse- Kompletterande
Tjänsteskrivelse
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Mikael Strömbäck

10(20)

Sammanträdesprotokoll 2019-02-25
Kommunfullmäktige

KF §16 KLK.2019.45

003

Revidering av reglementen med anledning av
dataskyddsförordningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra kommunstyrelsens och
nämndernas reglementen i enlighet med nedanstående "Förslag till
ändring":
Beskrivning av ärendet
2018-05-25 ersattes personuppgiftslagen (PuL) av EU:s
dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR),
nedan benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen
syftar till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks.
Kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har skrivningar om
ansvar avseende personuppgiftslagen. Dessa skrivningar behöver
förändras. Nedan följer ändringsförslag för kommunstyrelsen och
nämnderna.
Kommunstyrelsens reglemente
Nuvarande lydelse:
§ 23 Personuppgifter
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen
och registeransvarig för de personregister som kommunstyrelsen för i
sin verksamhet och förfogar över.
Förslag till ändring:
§ 23 Personuppgifter
Kommunstyrelsen har personuppgiftsansvar och registeransvar
enligt dataskyddsförordningen för register som styrelsen för i sin
verksamhet och förfogar över samt för de kommungemensamma
system som används inom bl.a. personaladministration, ekonomi,
IT, telefoni, information, krisledning samt dokument- och
ärendehantering.
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Krisledningsnämndens reglemente
Nuvarande lydelse:
§ 3 Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter
enligt personuppgiftslagen.
Förslag till ändring:
§ 3 Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.
Kultur- och fritidsnämndens reglemente
Nuvarande lydelse:
4 § Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen och registeransvarig för de personregister som
nämnden förfogar över i sin verksamhet.
Förslag till ändring:
4 § Kultur- och fritidsnämnden är personuppgifts- och
registeransvarig enligt dataskyddsförordningen för de register som
nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Nuvarande lydelse:
4 § Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen och registeransvarig för de personregister som
nämnden förfogar över i sin verksamhet.
Förslag till ändring:
Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgifts- och
registeransvarig enligt dataskyddsförordningen för de register som
nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.
Socialnämndens reglemente
Nuvarande lydelse:
3 § strecksats 8: - vara personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen och registeransvarig för de personregister som
nämnden förfogar över i sin verksamhet.
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Förslag till ändring:
- vara personuppgifts- och registeransvarig enligt
dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin
verksamhet och förfogar över.
Utbildningsnämndens reglemente
Nuvarande lydelse:
4 § Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen och registeransvarig för de personregister som
nämnden förfogar över i sin verksamhet.
Förslag till ändring:
Utbildningsnämnden är personuppgifts- och registeransvarig enligt
dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin
verksamhet och förfogar över.
Överförmyndarnämndens reglemente
Nuvarande lydelse:
4 § Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
Personuppgiftslagen och registeransvarig för de personregister som
nämnden förfogar över i sin verksamhet.
Förslag till ändring:
Överförmyndarnämnden är personuppgifts- och registeransvarig
enligt dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i
sin verksamhet och förfogar över.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-02-06 - KS § 49
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Revidering av reglementen med
anledning av dataskyddsförordningen
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Ledningsgruppen
Nämnderna
Anders Svensson
Nämndsekreterarna
Carita Gustafsson
Michael Werner
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KF §17 KLK.2018.579

003

Lokal ordningsstadga för Örkelljunga kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt förslag till Lokal
ordningsstadga, för Örkelljunga kommun, daterad 2019-01-23.
Kommunfullmäktiges beslut om Lokal ordningsstadga
2012-12-17, § 160 och 2018-12-17, § 207, upphäves därmed.
Bakgrund
Länsstyrelsen upphäver 6 och 9 §§ i den lokala ordningsstadgan för
Örkelljunga kommun.
Motivering till beslutet
En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs utöver
de regler som finns i ordningslagen, för att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun har den 17 december
2018, KF §207, beslutat att fastställa ny lokal ordningsstadga för
kommunen. Beslutet har anmälts till Länsstyrelsen den 2 januari 2019.
En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs utöver
de regler som finns i ordningslagen, för att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats. Kommunens föreskrifter får inte angå
förhållanden som är reglerade i ordningslagen eller annan författning
eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något
annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.
(Se 3 kap 8 § ordningslagen [1993:1617] jfr med 1 § förordningen
[1993:1632] med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen samt 3 kap. 12 § och 3
kap. 13 § andra stycket ordningslagen.)
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6 § Nedskräpning
Föreskriften i den lokala ordningsstadgan har följande lydelse.
Nedskräpning får enligt kap. 15 § 26 i Miljöbalken (1998:808) inte äga
rum på plats vilken allmänheten har tillträde eller insyn till. Med skräp
avses bland annat plåt, papper glas, plast, övrigt avfall, samt även snus
och fimpar.
Nedskräpning är – vilket också framgår av föreskriften – förbjuden på
plats vilken allmänheten har tillträde eller insyn, genom en
bestämmelse i miljöbalken. Den lokala föreskriftens andra mening är i
stort sett ett återgivande av det exempel på vad som kan utgöra ”skräp”,
som anges i förarbetena till stadgandet i miljöbalken (se prop
1997/98:45 del 2 s 200 f). De förhållanden som 6 § i den lokala
ordningsstadgan för Örkelljunga kommun är avsedda att reglera, är
således redan reglerade i annan författning. Därmed strider föreskriften
mot ordningslagen och ska därför upphävas.
Högtalarutsändning, 9 §
Föreskriften i den lokala ordningsstadgan har följande lydelse.
Uppspelning av musik, radio eller annan ljudburen kommunikation från
stationär eller mobil högtalaranläggning får inte ske på offentlig plats
utan tillstånd från polismyndigheten.
Under handläggningen hos Länsstyrelsen har framkommit att
föreskriften främst tillkommit för att komma till rätta med störningar i
form av hög musik från bilstereos som förekommit på vissa offentliga
platser i kommunen.
Föreskriften i 9 § syftar alltså till att komma till rätta med störande
oljud som kan förekomma på vissa offentliga platser. Länsstyrelsen
noterar att vad gäller lokala bestämmelser som förbjuder buller anförs i
förarbetena till ordningslagen (prop 1992/93:210 s 144) att sådana
endast bör förekomma då de störningar som föreskriften ska förebygga,
mera direkt riktar sig mot eller skulle drabba trafikanter på en offentlig
plats, och inte för att freda de omkringboendes nattro. I sammanhanget
uttalas dock att det torde kunna meddelas lokala ordningsföreskrifter
angående billarm som nattetid utlöses av okynne i syfte att störa
omkringboende, men att föreskrifter i ämnet bör användas restriktivt.

15(20)

Sammanträdesprotokoll 2019-02-25
Kommunfullmäktige

Länsstyrelsen noterar vidare att det kan vara straffbart som
förargelseväckande beteende att störa andra människor genom att föra
oljud (16 kap 16 § brottsbalken). Att störa någon genom högljudd
musik kan också, åtminstone i allvarligare fall, vara straffbart som
ofredande (4 kap 7 § brottsbalken). Vidare finns en bestämmelse i
trafikförordningen som syftar till att komma åt onödig och störande
körning vid bostadsbebyggelse (4 kap 8 § trafikförordningen).
Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att det i viss begränsad
omfattning skulle kunna vara möjligt för en kommun att genom lokala
ordningsföreskrifter förbjuda eller på annat sätt begränsa störande oljud
i form av musik m.m. på offentlig plats, även om det finns
bestämmelser i lag och förordning som kan beivra sådana störningar.
Föreskriften i 9 § ställer upp ett generellt krav på polistillstånd för all
uppspelning av musik m.m. på samtliga offentliga platser i Örkelljunga
kommun. Lokala ordningsföreskrifter får inte ges ett större geografiskt
tillämpningsområde än vad som är påkallat (se prop 1992/93:210 s
142). Tillämpningsområdet måste alltså begränsas till de områden där
störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem.
Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet anser Länsstyrelsen
att föreskriften i 9 § har ett alltför vitt tillämpningsområde i såväl sak
som beträffade geografisk utbredning. Föreskriften får därmed anses
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet och ska därför upphävas.
Arbetsutskottets behandling
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från David
Nordling. Av informationen framgår bl a följande:
Med anledning av Länsstyrelsen Skånes beslut (Dnr 213-175-2019) att
upphäva den lokala ordningsstadgan (KF § 207) har kommunledningsförvaltningen enligt uppdrag från KSAU genomfört en revidering av
sagda stadga.
§ 6 (Nedskräpning) utgår, då de förhållanden 6 § är avsedd att reglera
redan anses regleras i annan författning, nämligen kap. 15 § 26 i
Miljöbalken (1998:808).
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Även § 9 (Högtalarutsändning) utgår, då föreskriften anses ha ett
alltför vitt tillämpningsområde i såväl sak som beträffande geografisk
utbredning. Därtill kan de förhållanden som § 9 är avsedda att reglera
vara straffbara som förargelseväckande beteende (16 kap. 16 §
Brottsbalken (1962:700)), eller i allvarligare fall som ofredande (4 kap.
7 § Brottsbalken (1962:700)). Vidare kan 4 kap. § 8 i
Trafikförordningen (1998:1276) vara tillämplig.
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Thomas Bjertner, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut, vilket godkännes.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-02-06 - KS § 51
Länsstyrelse Skåne - Beslut att upphäva lokala
ordningsföreskrifter(9870502) (0)_TMP.pdf
Förslag till beslut - 2019-01-23.docx
Lokal Ordningsstadga - 2019-01-23 rev.docx
____________
Expedieras med ordningsstadgan till:
Länsstyrelsen, anmälan
Hemsidan, Digital anslagstavla Evelina Johansson och David Nordling
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KF §18 KLK.2019.114

622

Motion, SD - Bättre kost i kommunens verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Anneli Eskilandersson och Stefan Svensson har för
Sverigedemokraterna inlämnat följande motion:
Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att kommunens kost är god,
näringsriktig och av bra råvaror. Vi har bra personal som också
näringsberäknar, tillagar och serverar bra mat inom vår verksamhet.
Kommunen ska tillhandahålla en bra kost som kan erbjudas i princip
alla. Dock har kommunen ingen skyldighet att specialanpassa kost på
grund av religiösa skäl, när det redan finns kost som är bra och som
individen kan äta.
Idag har dock övriga partiers önskan om mer mångfald gjort maten och
tillagningen betydligt mer komplicerad och därmed fördyrat
tillagningen, vilket tar resurser från annan viktig verksamhet. Det finns
över 4000 olika religioner i världen och många av dem har olika regler
och föreställningar kring vilken mat som är lämplig att äta för deras
följare. Mångfald kan inte gärna betyda att enbart anpassning till några
få av dessa religioner är önskvärt och alla förstår att en total anpassning
till alla religioner är näst intill omöjligt och knappast önskvärt.
Det enda rimliga förhållningssätt som man kan ha, som är hållbart i
längden utifrån kostnader och nytta, är att anpassa maten efter
näringsinnehåll och då göra en rätt med kött/fisk och en rätt som är
vegetarisk. Därmed får alla elever möjlighet att välja fritt mellan dessa
rätter och ingen behöver förklara sitt val utifrån etik eller moral.
Kommunen lever också upp till kravet på att erbjuda alla en bra kost.
Beslutsunderlag
Motion, SD - Bättre kost i kommunens verksamhet
____________
Expedieras till: Kommunstyrelsen
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KF §19 KLK.2019.128

512

Motion, KD - Inför 40 km/tim i Örkelljunga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Magnus Håkansson har för Kristdemokraterna inlämnat följande
motion:
1 många tätorter har det idag införts 40 km/tim som högsta tillåtna
hastighet i affärs-och bostadsområden. L Örkelljunga har vi i många år
kämpat mot olika former av "buskörning". Ett är då höga hastigheter på
gatorna kring centrumrondellen där det idag är tillåtet att köra i 50
km/tim. Detta kan polisen då inte göra så mycket åt även om det klart
uppfattas som allt för hög hastighet i det området.
Därför vill vi ha sänkt hastighet för att få lugnare och säkrare trafik i
Örkelljunga centrum och bostadsområden inom lämpliga
avgränsningar.
Därför yrkar vi att 40 km/tim skall införas i Örkelljunga centrum och
bostadsområden som kan avgränsas på lämpligt sätt.
Beslutsunderlag
Motion, KD - Inför 40 km/tim i Örkelljunga
____________
Expedieras till:Kommunstyrelsen
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KF §20 KLK.2018.617

007

Informationsärende - KPMG - Granskning av
socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för att nå
en budget i balans
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationsärendet till
handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutar notera socialnämndens svar till
revisionen samt att för information till kommunfullmäktige överlämna
revisionens Granskning av socialnämndens ekonomistyrning och
åtgärder för att nå en budget i balans jämte socialnämndens svar till
revisionen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-02-06 - KS § 44
Revisorerna - Missiv
Granskningsrapport KPMG
Tjänsteskrivelse 2019-01-28 från socialchefen revisorernas granskning
av ekonomin
Protokoll 2019-02-05 - SN § 28
____________
Expedieras till:
Revisionen
Socialnämnden
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KF §21 KLK.2019.148

113

Länsstyrelsen Skåne - Minette Jansson, S, ny ersättare
i kommunfullmäktige efter Betty Bencsik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Länsstyrelsen meddelar att Minette Jansson, S, utsetts till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Betty Bencsik,
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne - Beslut om ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige
____________
Expedieras till:
Minette Jansson
Troman
Löneenheten
Helene Karlsson

