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§ 60 
 
Perstorps kommun – klimatkommun?. Dnr 2014.120 
 
Tord Andersson presenterar rapporten Perstorps kommun – 
klimatkommun. Klimatkommunerna är en förening för kommuner, 
landsting och regioner som jobbar hårt med lokalt klimatarbete. År 
2003 startades klimatkommunerna som ett nätverk men blev 2008 
en förening, föreningen omfattar idag totalt 3 500 000 invånare. 
Klimatkommunerna syftar till att minska växthusgasutsläppen i 
Sverige, ge stöd till kommuner i arbetet med klimatfrågor och vara 
en pådrivande faktor i det nationella klimatarbetet. 
Klimatkommunerna håller cirka två till tre nätverksträffar per år. 
 
Klimatkommunerna har internationella samarbeten och kontakter 
med liknande nätverk i andra länder. Klimatkommunerna driver 
och är med i projekt på både nationell nivå och EU-nivå. Under 
2008 var Perstorps kommun med i ett projekt kallat 
”klimatcoaching” där föreläsaren och meteorologen Pär Holmgren 
föreläste. 
 
Föreningen finansieras genom medlemsavgifter som fastställs vid 
årsmötet. För 2013 var årsavgiften 4000 kr+0,2kr/invånare (upp till 
200 000 invånare) vilket innebär cirka 4000 kr + 1500 kr för 
Perstorps kommun. 
 
Föra att bli medlem i klimatkommunerna finns krav på att man 
politiskt beslutar att arbeta för: 

 Att kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser 

 Att sätta upp mål för utsläppen 

 Att ha handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska 
utsläppen 

 Att kontinuerligt informera om arbetet i nätverket. 
  

När dessa krav är uppfyllda genomgår kommunen ett 
utvärderingstest vilket ligger till grund för eventuellt erbjudanden 
om medlemskap, där kommunen kan ta ett politiskt beslut om att 
gå med i klimatkommunerna. 
 
Tord presenterar även andra alternativa nätverk i vårt närområde 
som kommunen kan samverka med. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 61 
 
Socialnämndens redovisning av åtgärdsplan för budget i 
balans. Dnr 2014.205 
 
Kommunstyrelsen har 2014-04-23 § 23 uppdragit åt 
socialnämnden att redovisa beslutad åtgärdsplan för en ekonomi i 
balans då socialnämndens verksamheter prognostiserar ett 
underskott vid årets slut. Socialnämnden redogör för ärendet. 
 
Underskottet genereras i huvudsak inom verksamheten för individ- 
och familjeomsorg. Bristen föreslår täckas via tilläggsäskande om 
ny befattning på 504 600 kronor samt i övrigt restriktivitet vid 
anställningsbehov, planerade investeringar och möjlig 
återhållsamhet med kompetensutveckling. 

 
Arbetsutskottet beslutar, 
att redovisa framställan för kommunstyrelsen samt, 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå socialnämndens 
framställan gällande tilläggsanslag om ny befattning på 504 600 
kronor. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att avslå socialnämndens framställan gällande tilläggsanslag 

om ny befattning på 504 600 kronor, samt 
 
att  i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 
Delgivning 
Socialnämnden 
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§ 62 
 
Ekonomisk rapport. Dnr 2014.18 
 
Ekonomichefen deltar på sammanträdet och redogör för det 
ekonomiska läget. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. 
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 § 63 

 
Förslag till ekonomiska ramar under åren 2015-2017. Dnr 
2014.197 
 
Inledning 
Den 9 april presenterade regeringen 2014 års vårproposition. Den 
ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning på 
medellång och lång sikt. I enlighet med riksdagens uttalande 
presenteras normalt inga nya reformer i den ekonomiska 
vårpropositionen utan budgetarbetet koncentreras till budget-
propositionen. Dock görs ett undantag i denna vårproposition genom en 
satsning på kunskap för stärkt arbetskraft enligt nedan, 
 

- För att barngrupperna ska kunna ha lämplig storlek tillför 
regeringen 125 miljoner per år under perioden 2015-2017 
som riktat statsbidrag. 

 
- Ett lågstadielyft aviseras om 2 miljarder per år för att 

satsa på högre kvalitet i elevernas utbildning från och 
med år 2015. 
 

- En utredning har tillsatts för att föreslå en tioårig 
grundskola från år 2017. 
 
Det är inte möjligt att utifrån vårpropositionen utläsa, om dessa 
satsningar är tänkta att ske via det generella statsbidraget, eller som 
riktade bidrag. Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen 
2014 med förslag till ändringar av anslagen. 
 
Arbetsmarknaden 
Arbetslösheten väntas sjunka en del då sysselsättningen beräknas öka 
snabbare än arbetskraften. Regeringens prognos är att arbetslösheten 
blir 7,7 procent av arbetskraften i år. Nedgången fortsätter ner mot 5,9 
procent år 2018 enligt kalkylen. Tidigare har regeringen pekat på att 
sysselsättningen med tanke på den svaga konjunkturen utvecklats 
förhållandevis väl och en förklaring till att den höga arbetslösheten 
bestått är att arbetskraften ökat starkt. Men nu ser det ut som att den 
starka tillväxten i arbetskraften dämpas. 
 
Lönebildning 
Den lönenormerande industrisektorn inledde avtalsrörelsen 2013 med 
att sluta ett treårigt avtal med ett sammanlagt värde på 6,8 procent. 
 
Regeringen konstaterar att kostnadsökningen i industrins avtal 
sammantaget har varit normerande för övriga delar av 
arbetsmarknaden. Vidare att förhandlingarna ägde rum i ett svagt 
konjunkturläge vilket bidrog till att de avtalade löneökningarna blev  
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förhållandevis återhållsamma. Detta resulterar i en dämpad 
löneökningstakt i hela ekonomin 2015-2017 på ca 3,0 procent per år. 
 
Skatteunderlaget 

 
Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser) 
Procentuell förändring 
          2013    2014     2015   2016   2017 
Kommunprognos, maj 2014         3,5       3,4        4,7      5,3      4,9 

 

 

1Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 18 juni 2014, gällande 
budget 2015 och flerårsplan 2016–2017. 
 
Troligen ingen återbetalning från AFA år 2014 
De senaste åren har det genomförts stora premieåterbetalningar av 
AFA försäkring. Det har diskuterats om återbetalning av 2004 års 
inbetalda premie och en eventuell återbetalning år 2014. Bedömningen 
i dagsläget är att någon sådan återbetalning, inte kommer att 
genomföras år 2014. Det finns emellertid en inriktning att dessa medel 
ska kunna återbetalas år 2015. Några beslut är dock inte fattade och 
frågan bereds fortfarande. 
 
Befolkningsprognos   
Framtagen ekonomisk prognos för åren 2015–2017, bygger på en 
prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan; 
 
2013-11-01 7 126 utfall 
2013-12-31   7 139 utfall 
2014-05-14   7 133 utfall 
2014-11-01   7 120 prognos 2015 års skatter och statsbidrag 
2015-11-01   7 130 prognos 2016 års skatter och statsbidrag 
2016-11-01   7 140 prognos 2017 års skatter och statsbidrag 
 

Prognostiserat ekonomiskt utrymme utöver förslag 
Med utgångspunkt från beräkningar från SKL gällande budget-
förutsättningar för åren 2015 – 2017, finns ett prognostiserat utrymme 
på 1,5 mkr utöver liggande förslag, vilket föreslås eventuellt fördelas vid 
höstens budgetberedning, då regeringen också presenterar 
budgetpropositionen. Det råder osäkerhet kring flera ekonomiska 
parametrar, bland annat befolknings- och skatteunderlagsprognosen 
samt den ekonomiska utvecklingen i övrigt.      
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, 
att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2015, 2016 och 2017 för 
respektive nämnd/styrelse enligt följande; 

  

        RAM   

Nämnd/styrelse   2015 2016 2017 

      Tkr Tkr Tkr 

Kommunfullmäktige, revision 1 123 1 133 1 143 

Kommunstyrelsen   24 740 25 530 26 340 

Räddningsnämnden   4 617 4 757 4 897 

Byggnadsnämnden 3 534 3 609 3 684 

Barn- och utbildningsnämnden 164 060 168 470 172 190 

Socialnämnden   127 781 130 301 132 881 

Kultur- och fritidsnämnden   18 139 18 524 18 919 

Nettoram     343 994 352 324 360 054 

            

Förändring av eget kapital 7,1 7,2 7,4 

            

Nettok andel av skatteint.  98,0 98,0 98,0 

 
 

att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2015, höjts med totalt 
8 365 000 kronor jämfört med budgetåret 2014 och fördelats enligt 
nedan; 

 
Kommunfullmäktige, revision        25 000 kronor                      
Kommunstyrelsen       390 000 kronor  
Räddningsnämnden       135 000 kronor 
Byggnadsnämnden       320 000 kronor              
Barn- och utbildningsnämnden   3 770 000 kronor   
Socialnämnden    3 345 000 kronor  
Kultur- och fritidsnämnden      380 000 kronor  
Summa  8 365 000 kronor   

   

att de ekonomiska nettoramarna för åren 2016 och 2017 är preliminära, 
samt 
 
att avvakta en eventuell fördelning av det prognostiserade ekonomiska 
utrymmet på 1,5 mkr till höstens budgetberedning.    
 
Anders Ottosson 
Ekonomichef 
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Arbetsutskottet beslutar, 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa ekonomiska 
nettoramar för år 2015, 2016 och 2017 för respektive nämnd/styrelse 
enligt följande; 

  

        RAM   

Nämnd/styrelse   2015 2016 2017 

      Tkr Tkr Tkr 

Kommunfullmäktige, revision 1 123 1 133 1 143 

Kommunstyrelsen   24 740 25 530 26 340 

Räddningsnämnden   4 617 4 757 4 897 

Byggnadsnämnden 3 534 3 609 3 684 

Barn- och utbildningsnämnden 164 060 168 470 172 190 

Socialnämnden   127 781 130 301 132 881 

Kultur- och fritidsnämnden   18 139 18 524 18 919 

Nettoram     343 994 352 324 360 054 

            

Förändring av eget kapital 7,1 7,2 7,4 

            

Nettok andel av skatteint.  98,0 98,0 98,0 

 
 

att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2015, höjts med totalt 
8 365 000 kronor jämfört med budgetåret 2014 och fördelats enligt 
nedan; 

 
Kommunfullmäktige, revision        25 000 kronor                      
Kommunstyrelsen       390 000 kronor  
Räddningsnämnden       135 000 kronor 
Byggnadsnämnden       320 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnden   3 770 000 kronor   
Socialnämnden    3 345 000 kronor  
Kultur- och fritidsnämnden           380 000 kronor  
Summa     8 365 000 kronor   

   

att de ekonomiska nettoramarna för åren 2016 och 2017 är preliminära, 
samt 
att avvakta en eventuell fördelning av det prognostiserade ekonomiska 
utrymmet på 1,5 mkr till höstens budgetberedning.    
 
Lennart Johansson (PF) deltar inte i beslutet. 
 
 



 9 (21) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-06-18 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att  fastställa ekonomiska nettoramar för år 2015, 2016 och 2017 för 

respektive nämnd/styrelse enligt följande; 
  

        RAM   

Nämnd/styrelse   2015 2016 2017 

      Tkr Tkr Tkr 

Kommunfullmäktige, revision 1 123 1 133 1 143 

Kommunstyrelsen   24 740 25 530 26 340 

Räddningsnämnden   4 617 4 757 4 897 

Byggnadsnämnden 3 534 3 609 3 684 

Barn- och utbildningsnämnden 164 060 168 470 172 190 

Socialnämnden   127 781 130 301 132 881 

Kultur- och fritidsnämnden   18 139 18 524 18 919 

Nettoram     343 994 352 324 360 054 

            

Förändring av eget kapital 7,1 7,2 7,4 

            

Nettok andel av skatteint.  98,0 98,0 98,0 

 

att  notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2015, höjts med totalt 8 
365 000 kronor jämfört med budgetåret 2014 och fördelats enligt 
nedan; 

 
Kommunfullmäktige, revision        25 000 kronor                      
Kommunstyrelsen       390 000 kronor  
Räddningsnämnden       135 000 kronor 
Byggnadsnämnden       320 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnden   3 770 000 kronor   
Socialnämnden    3 345 000 kronor  
Kultur- och fritidsnämnden           380 000 kronor  
Summa     8 365 000 kronor   

   

att de ekonomiska nettoramarna för åren 2016 och 2017 är preliminära, 
 
att avvakta en eventuell fördelning av det prognostiserade 

ekonomiska utrymmet på 1,5 mkr till höstens budgetberedning, 
 
att öka kommunstyrelsens ekonomiska nettoram år 2016 med 

200 000 kr, avseende upphandling av färdtjänst, samt 
 
att i budgetarbetet ska följande frågor diskuteras , och om 

ekonomiskt utrymme finns ska följande prioriteras: Kommunens 
webbplats, Översiktsplanen, Klimat och miljö samt Kommunens 
näringslivsorganisation. 

 
Sven-Erik Sjöstrand (V) deltar inte i beslutet. 
Perstorps framtid (PF) deltar inte i beslutet. 
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 § 64 

 
Bekämpningsmedelspolicy. Dnr 2014.172 (KF) 
 
Inom kommunerna som har avtal med Söderåsens miljöförbund 
skiljer sig policy och användning av kemiska bekämpningsmedel 
år. Uppfattningen om att man bör använda kemiska 
bekämpningsmedel restriktivt finns dock hos alla kommuner. 
Samtidigt finns frågan om en policy måste innebära ett absolut 
förbud mot kemiska bekämpningsmedel. Klippans och Bjuvs 
kommun har idag en skriftlig policy medan Svalöv, Perstorp och 
Örkelljunga kommun har en muntlig policy. Vid ett av 
medlemskommunernas möte förra året uppkom frågan om hur 
arbetet med bekämpning av ogräs, svamp och skadedjur inom 
kommunerna bör gå till. Miljöförbundet fick i uppdrag att ta fram ett 
förslag på en gemensam bekämpningsmedelspolicy 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
Att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige 
besluta att anta förslag på en gemensam 
bekämpningsmedelspolicy. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att hemställa hos kommunfullmäktige besluta att anta förslag 

på en gemensam bekämpningsmedelspolicy. 
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§ 65 
 
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, AV-media. Dnr 
2014.173 (KF) 
 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 
Direktionen för Kommunalförbundet AB Media Skåne har beslutat: 
 
Att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 
Att överlämna revisionsberättelse till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 
Arbetsutskottet beslutar, 
Att föreslå kommunstyrelsens hemställa hos fullmäktige besluta att 
bevilja direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
2013 för AV-media. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att hemställa hos kommunfullmäktige besluta att bevilja 

direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
2013 för AV-media. 
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§ 66 
 
Vision 2030. Dnr 2014.35 (KF) 
 
Parlamentarisk grupp har utarbetat ett förslag till vision 2030 för 
Perstorps kommun. Förslaget har varit på remiss hos de politiska 
partierna samt intresseföreningar och allmänhet. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
Att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige 
besluta att godkänna vision 2030. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att hemställa hos kommunfullmäktige besluta att godkänna 

vision 2030 
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§ 67 
 
Tillämpningsföreskrifter; förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg. Dnr 2013.95 (KF) 
 
Tidigare beslut 
Ifrån barn- och utbildningsnämnden föreligger förslag till ändrade 
tillämpningsföreskrifter gällande förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
Att föreslå att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget till föreskrifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. 
 
Sven-Erik Sjöstrand (V) yrkar återremiss på ärendet med 
hänvisning till att komplettera tjänsteskrivelsen med en tydlig 
sammanställning över nu gällande föreskrifter jämfört med 
förslaget till ändringar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 

 Att ärendet återremitteras med hänvisning till att ärendet skall 
kompletteras med en tydlig sammanställning över nu gällande 
jämfört med förslaget till föreskrifter 
Att se över så att olika inte termer inte används när samma sak 
åsyftas i skrivelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
Att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige 
besluta att godkänna tillämpningsföreskrifter; förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg. 
 
Förskolechef Eva-Marie Svensson är inbjuden till dagens 
sammanträde och pratar de förtydliganden som gjorts för att 
underlätta arbetet. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att hemställa hos kommunfullmäktige besluta att godkänna 

tillämpningsföreskrifter; förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg. 
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§ 68 
 
Leader. Dnr 2014.208 (KF) 
 
Kommunstyrelsen för diskussion kring tillhörighet inom 
Leaderorganisationen. 
Ordförande framför en viljeinriktning att Perstorps kommun även i 
fortsättning ska tillhöra Leader Lag PH i den konstellation som det 
laget har idag. Ändras förutsättningarna bör frågan om tillhörighet 
tas upp för diskussion igen. 

 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att hemställa kommunfullmäktige besluta att Perstorps 

kommun har viljeinriktningen att även i fortsättningen tillhöra 
Leader lag PH i den konstellation som det samarbetet har 
idag. Ändras förutsättningarna bör frågan om tillhörighet tas 
upp för diskussion igen. 

 



 15 (21) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-06-18 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 69 
 
Kontraattestanter avseende socialnämndens 
utbetalningsfunktion. Dnr 2014.198 
 
Med anledning av personalförändringar finns behov av revidering 
av förteckning av behöriga kontraattestanter. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
Att från och med 2014-06-01 och tillsvidare, utse följande 
socialsekreterare till behöriga kontraattestanter för 
socialnämndens utbetalningsfunktion 

 Lars Brafors 

 Björn Magnusson 

 Lena Zetterström 
  
 Bengt Andersson 
 Socialchef 
 

Arbetsutskottet beslutar, 
Att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna 
kontraattestanter avseende socialnämndens utbetalningsfunktion. 
 
Pehr Magnusson (M) yrkar att när beslut om attestanter och 
kontraattestanter tas ska en fullständigt lista biläggas för att 
tydliggöra vilka som kommer till eller faller bort. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna kontraattestanter avseende socialnämndens 

utbetalningsfunktion, samt 
 
att  när beslut om attestanter och kontraattestanter tas ska en 

fullständigt lista biläggas för att tydliggöra vilka som läggs 
till och tas bort. 

 
 
Delgivning 
Socialnämnden 
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2014-06-18 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 70 
 
Rekommendationer om att godkänna och anta reviderad 
förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten. Dnr 
2014.200 (KF) 
 
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beslutade vid 
sitt sammanträde 2014-03-31 § 6 
Att rekommendera medlemskommunerna att genom 
fullmäktigebeslut anta den reviderade förbundsordningen att gälla 
från och med 2014-09-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
Att föreslå kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige 
att besluta att anta den reviderade förbundsordningen att gälla 
från och med 2014-09-01. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att hemställa hos kommunfullmäktige besluta att anta den 

reviderade förbundsordningen att gälla från med 2014-09-
01. 
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§ 71 
 
Ett hållbart Perstorps kommun. Dnr 2014.87 
 
Rapport från workshopserien Ett hållbart Perstorps som har hållits  
 
Arbetsutskottet beslutar, 
Att informera kommunstyrelsen angående resultatet av 
workshopen. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 72 
 
Kommunchefen informerar 
 
Förtydligande av avtal kring ensamkommande flyktingbarn. 
Rekrytering av samhällsbyggnadschef är klar 
Social satsning; kulturskola, familjens hus och verksamhet för 
daglediga. 
IT-samarbete 6K, utredningen snart klar 
FINSAM, utredning av framtida samarbete 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 73 
 
Interkommunal samverkan 
 
Bo-dagar i Örkelljunga under hösten. 
Busslinje 529 
G/C-väg längs väg 108 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 



 20 (21) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-06-18 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 74 
 
Meddelanden 
 
Regionstyrelsens protokoll, 2014-04-14, www.skane.se/RSprotokoll 
Planberedskapsuppdraget – inventering av Skånes kommuners 
planberedskap för bostäder 
Söderåsens miljöförbund, protokoll direktionen 2014-04-01 
Beslut i Regionfullmäktige, fria resor i allmän kollektivtrafik för 
färdtjänstlegitimerade kunder i Skåne, § 31 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll 2014-04-28 
www.skane.se/HSNprotokoll 
Regionfullmäktiges protokoll 2014-05-06 www.skane.se/RFprotokoll 
Beslut från regionfullmäktige 2014-05-06, § 34 sammanträdesplanering 
Sammanträdesprotokoll, NÅRABs bolagsstyrelse 2014-05-16 
Sammanträdesprotokoll, Söderåsens miljöförbunds direktion, 2014-05-13 
Sammanträdesprotokoll, Kommunförbundet Skånes styrelse 2014-04-25 
Minnesanteckningar Pågatåg Nordost, styrgrupp 2014-02-15 
Anmälan om gränsöverskridande transporter av avfall – beslut gällande 
utförsel/export av avfall, Naturvårdsverket 2014-05-22 
Cirkulär 14:22 Arbetsdomstolens dom 2014 nr 9 om avsked av 
läkarsekreterare 
Cirkulär 14:23 Arbetsdomstolens dom, AD 2014 nr 22 angående avskedande 
av en kommunal fastighetschef 
Sammanträdesprotokoll Kollektivtrafikgruppen SKNV, 2014-04-22 
Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi – april 2014 
Protokoll styrelsemöte 6K, 2014-05-15 

 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

http://www.skane.se/RSprotokoll
http://www.skane.se/HSNprotokoll
http://www.skane.se/RFprotokoll
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§ 75 
 
Övriga frågor 
 
Bo Dahlqvist;  
Glasbruket, vad händer med kontraktet? 
Hotell; vattenläcka, vad händer? Klar 
Stadsparken; klippning med häst? Kommer att genomföras 
 
Sven-Erik Sjöstrand (V) tar upp frågan kring vilka regler som gäller 
för cykling i tätorten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att se över de 

föreskrifter som finns för cykling inom kommunen. 


