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Glöm inte att meddela om du får förhinder till Mats Åstrand, e-post:
mats.astrand@trelleborg.se.

Kommunstyrelsen
Torbjörn Karlsson (S)
Ordförande
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Ledamöter
Torbjörn Karlsson (S), Ordförande
Jan Isaksson (M)
Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande
Emil Samnegård (MP)
Mikael Rubin (M)
Helmuth Petersén (SD)
Patrik Holmberg (C)
Henrik Silfverstolpe (L)
Veronica Larsson (S)
Lennart Höckert (S)
Jan Larsson (--)
Anna Nordstrandh (S)
Anita Persson (SD)

Ersättare
Sven Lindkvist (S)
Britta Brinck-Nehlin (-)
Mathias Andersson (SD)
Mats Sjöslätt (C)
Inger Persson (L)
Johnny Nilsson (S)
Lars Mikkelä (M)
Layal Chidiac (S)

Deltagande tjänstemän
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Ingrid Wall, Kommunikationschef, Klg
Mats Åstrand, Kommunsekreterare, Klg
Bo Carlbark, Ekonomichef, Klg
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354 Upprop
Ärendebeskrivning
Kommunsekreteraren förrättar upprop.
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355 Fastställande av föredragningslista samt
justering av protokoll
Ärendebeskrivning
Mikael Rubin (M) och Bertil Larsson (SÖS) föreslås jämte ordföranden justera
kommunstyrelsens protokoll fredagen den 21 december på
kommunledningsförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att kommunstyrelsens protokoll justeras den 21 december på
kommunledningsförvaltningen, samt
att fastställa dagordningen enligt utsänt förslag.
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356 Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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357 Attestförteckning för kommunstyrelsen från
och med 2019
Dnr KS 2018/801

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag angående beslutsattestanter och deras ersättare från och med
2019-01-01 för Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna förslag angående beslutsattestanter och deras ersättare enligt
attestförteckning,
att när inget annat än ansvar anges i kodsträngen innebär det att full attesträtt gäller
på övriga koddelar. När en specificerad kodsträng, begränsad tid eller ett belopp
anges, gäller attesträtten endast detta,
att förvaltningschefen har generell beslutsattesträtt inom Kommunstyrelsen
verksamhetsområden, samt att förvaltningschef utser beslutsattestanter och
ersättare fortlöpande inom Kommunstyrelsen verksamhetsområden via delegering.
Förvaltningschef ska alltid retroaktivt meddela Kommunstyrelsen AU om ovan
delegeringar samt att denna delegeranderätt ska tillföras delegationsordningen,
samt
att Kommunstyrelsens controller har rätt att beslutsattestera rättningar/bokföringsorder för hela Kommunstyrelsen.
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358 Redovisning av representation, kurser och
konferenser september-oktober 2018
Dnr KS 2018/803

Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder och styrelser ska, enligt Kommunfullmäktiges beslut 2016-1219, månadsvis eller så snart det är möjligt utifrån praktiska förhållanden till berörd
nämnd/styrelse skriftligen och till protokollet redovisa representation som
överstiger 2 000 kr inklusive moms samt kurser och konferenser som överstiger 5
000 kr inklusive moms. Det ska i redovisningen framgå total kostnad,
medverkande och ändamål med sammankomsten. Beslutet gäller tjänstepersoner
och förtroendevalda, från och med jan 2017.

Beredning
Redovisningen redogörs för i bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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359 Riktlinjer för ärendehantering
Dnr KS 2018/728

Ärendebeskrivning
Riktlinjer för ärendehantering behandlades av kommunstyrelsen 2018-10-03.
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till
Kommunledningsförvaltningen för vissa förtydliganden gällande ordförandes
befogenheter.
Återremissen omfattade avsnitt 5.1.5, 7.5, 8.2 och 9.3.

Beredning
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för förändringarna enlig återremissen.
Justeringarna i riktlinjerna för ärendehanteringen gör att riktlinjerna är färdiga att
antas.
Kommundirektören föreslås ansvara för att Riktlinjer för ärendehantering
implementeras och hålls uppdaterade. Föranleds förändringar som berör
förtroendevalda skall dessa beslutas av kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att med föreslagna justeringar anta Riktlinjer för ärendehantering i Trelleborgs
kommun, samt
att delegera ansvar för implementering och uppdatering av riktlinjerna till
kommundirektören.
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360 Granskning av socialnämndens
ekonomistyrning och åtgärder för att nå en
budget i balans
Dnr KS 2018/750

Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av flera år av stor obalans i ekonomin har KPMG på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun granskat socialnämndens
ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i balans. I revisionsberättelserna
från 2016 och mer kraftfullt 2017 framför revisionen också att de ser allvarligt på
nämndens återkommande underskott och bristande budgetföljsamhet.
KPMG:s rapport har skickats till socialnämnden för yttrande och till
kommunstyrelsen för kännedom. Socialnämnden beslutade 2018-08-23 att anta
yttrande till revisionsrapporten. Socialchefen och socialnämndens ordförande
redovisar vilka åtgärder förvaltningsledningen vidtagit för att minska de
återkommande underskotten, hur förvaltningen och nämnden följer upp dessa
åtgärder samt när man bedömer att organisation och ekonomi är i balans med KF
direktiv.
Socialnämndens ordförande Lennart Höckert och Socialchef Annikki Tinmark har
vidare föredragit på kommunstyrelsens arbetsutskott nämndens uppdrag,
verksamhet och organisation; de problemställningar man står inför, hur man arbetar
för att utveckla ekonomistyrningen och vilka åtgärder man vidtar gällande
verksamheter och organisation för att nå budget i balans.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-03 att notera informationen att
socialnämnden följer revisionsrapportens rekommendationer och att socialnämnden
ska återkomma till kommunstyrelsen i november 2018 med en detaljerad
handlingsplan utifrån revisionsrapportens rekommendationer.

Beredning
Socialförvaltningen har tagit fram en handlingsplan baserat på revisionsrapportens
rekommendationer.
Socialnämnden beslutade 2018-11-01 godkänna framtagen handlingsplan och
tillställa kommunstyrelsen svaret.
Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i 9 strategier. Enligt handlingsplanen är
samtliga påbörjade. Åtgärderna bedöms uppvisa full ekonomisk effekt 2019.
Då socialnämndens ekonomi under en följd av år således uppvisat underskott och
bristande budgetföljsamhet understryker kommunstyrelsen allvaret och poängterar
vikten av att nu framtagen handlingsplan faktiskt leder till en ekonomi i balans.
I bifogad tjänsteskrivelse framgår den samlade handlingsplanen utifrån
rekommendationer från KPMG.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
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att godkänna av socialnämnden framtagen handlingsplan för att nå en budget i
balans, samt
att uppdra åt socialnämnden att i samband med framtagande av delårsrapport 1
(utfall mars 2019) särskilt överlämna redovisning av att handlingsplanens åtgärder
faktiskt uppvisar nödvändig ekonomisk effekt.
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361 Ansökan om medel inkommen från Malmö
mot diskriminering
Dnr KS 2018/872

Ärendebeskrivning
Malmö mot Diskriminering är en av Sveriges 16 antidiskrimineringsbyråer. Det är
en paraplyorganisation med 61 organisationer och föreningar från det civila
samhället som medlemmar. Organisationen arbetar med 18 kommuner i södra och
östra Skåne och Trelleborg är en av dessa kommuner.
Malmö mot Diskriminering arbetar brett för att motverka och förebygga
diskriminering. I arbetet ingår bland annat att ge kostnadsfria råd samt stöd till
individer som upplever sig diskriminerade och utbildning, råd och stöd till
organisationer, företag, kommuner etc. som vill höja sin kompetens kring den
svenska diskrimineringslagen, antidiskriminering och mänskliga rättigheter.
Organisationen Malmö mot Diskriminering ansöker om 50 000 kronor från
Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun för att under 2019 kunna fortsätta ge råd
och stöd till individer i Trelleborgs kommun som upplever sig diskriminerade samt
till organisationer, företag, kommunala verksamheter och andra i kommunen som
har frågor kring den svenska diskrimineringslagen. Malmö mot diskriminerings
plan är att rikta särskilda informationsinsatser till invånare, mötesplatser och
föreningar i Trelleborgs kommun.

Beredning
De senaste tre åren har Malmö mot Diskriminering riktat insatser mot Trelleborgs
kommun och kommunens invånare genom deltagande under Skåneveckan för
psykisk (o)hälsa, deltagande och hållande av anförande vid högtidshållandet av
Kristallnatten, möten med tjänstemän och politiker i kommunen angående
kommunens och näringslivets arbete mot diskriminering samt arbete kring
barnrättsfrågor och diskriminering.
De 50 000 kronor som Malmö mot Diskriminering söker från kommunstyrelsen i
Trelleborg är avsedda för en grundutbildning för kommunledningen i Trelleborg
(12 500 kr), information riktad mot Trelleborg (17 500 kr) och personalkostnader
(20 000 kr).
I samråd med HR-avdelningen har det framkommit att Trelleborgs kommun och
Malmö mot Diskriminering har varit varandras motparter i en tvist avseende en
diskrimineringsfråga. Därför vore det enligt HR inte lämpligt att finansiera en
organisation som kan komma att återigen bli Trelleborgs kommuns motpart i
framtiden.
Vidare beredning i ärendet redovisas för i bifogad tjänsteskrivelse samt i skrivelse
inkommen från Malmö mot Diskriminering där Malmö mot diskriminering
besvarar följdfrågor som uppstått till följd av inskickad ansökan om medel.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avslå ansökan om medel insänd av Malmö mot Diskriminering.
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362 LONA-ansökningar 2019
Dnr KS 2018/862

Ärendebeskrivning
Trelleborgs satsning på lokal naturvård för 2019 till 2021/2022 inbegriper tre
projekt; Dalköpinge naturreservat, Naturvärden i Minnesberg och Hesekillans
naturområde.

Beredning
Utskottet för hållbar utveckling beslutade 2018-11-08 för egen del att bifalla
ansökan till Länsstyrelsen om externa medel för tre LONA-projekt.
Utskottet för hållbar utveckling beslutade 2018-11-08 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att tilläggsbudgetera 165 000 kr genom omdisponering ur
Kommunstyrelsens oförutsedda som medfinansiering av de tre projekten, samt att
beakta medfinansieringen om totalt 205 000 kr för de tre projekten 2020-2022 i
kommande års budgetarbete.
De tre projekten och finansiering av dessa beskrivs i bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att tilläggsbudgetera 165 000 kr genom omdisponering ur Kommunstyrelsens
oförutsedda som medfinansiering av de tre projekten, samt
att beakta medfinansieringen om totalt 205 000 kr för de tre projekten 2020-2022 i
kommande års budgetarbete.
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363 Huggormsprojekt 2019-2021
Dnr KS 2017/856

Ärendebeskrivning
Sedan 1981 har det bedrivits studier av huggormskolonin vid Smygehuk. Studierna
har främst gjorts av professor Thomas Madsen och på senare år även av doktor Jon
Loman. Huggormspopulationen är stor och har ökat de senaste åren. På grund av
olycklig placering av hus och där tillhörande mur, fungerar inte de tidigare
migrationsvägarna väster ut för ormarna. De har skapat nya övervintringsplatser
både väster och öster om fyren. Kolonin expanderar österut in i turistområdet vid
Smygehuk och in i Smygehamns samhälle. En lösning är att det byggs ett
ormstängsel; förberedelserna för detta pågår och medel för ormstängsel finns i den
satsning under 2018 som kommunen tänkt sig för Smygehuksområdet.
För att stängslet ska få önskvärd effekt och inte skada ormpopulationen är det
viktigt att det noga undersöks de kommande tre till fyra åren hur ormarna beter sig
och vad de har för rörelsemönster. Föreligger därför förslag till huggormsprojekt
för åren 2019-2021.

Beredning
Bakgrund, projekt och finansiering beskrivs i bilagda tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna att Huggormsprojektet genomförs,
att avsätta 150 000 kr fördelat på 3 år för perioden 2019-2021 och 10 000 kr/år i 20
år för drift av stängsel,
att för 2019 tilläggsbudgetera 50 000 kr genom omdisponering
ur Kommunstyrelsens oförutsedda som medfinansiering, samt
att beakta medfinansieringen av projektet 2020-2021 om totalt 100 000 kr i
kommande års budgetarbete.
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364 Ansökan Föreningsrådet 2018
Dnr KS 2018/506

Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-01-22 från Föreningsrådet om verksamhetsbidrag på 30 000
kr. Frågan hänsköts genom tjänstemannabeslut (kanslichefen) till fritidsnämnden.
Fritidsnämnden avslog ansökan 2018-06-19 med att bidrag inte lämnas till
paraplyorganisationer enligt fritidsnämndens gällande bidragsregler.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande skickades 2018-11-09 en uppmaning
till Föreningsrådet att inkomma med mer information om dess verksamhet i form
av verksamhetsplan för 2018, verksamhetsberättelse för det gångna året eller annan
form som visar vad stödet ska användas till.
Vidare redogörelse i ärendet redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.

Beredning
Redogörelse för hur verksamhetsstöd till Föreningsrådet har hanterats vid tidigare
tillfällen och ytterligare information i ärendet bifogas i tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bevilja Föreningsrådet 20 000 kronor i verksamhetsstöd för 2018, samt
att finansiera stödet till Föreningsrådet inom kommunstyrelsens befintliga driftsram
2018.
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365 Landsbygdsmiljonen hösten 2018
Dnr KS 2018/841

Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens budget finns för 2018 avsatt 750 000 kr för
Landsbygdsmiljonen. Syftet med Landsbygdsmiljonen är att stärka landsbygden
och de mindre orternas attraktionskraft och förstärka stadens omlands
förutsättningar för utveckling. Våren 2018 fördelades 540 237 kr från
Landsbygdsmiljonen till 20 ansökningar från 19 föreningar. Därmed återstår
209 763 kr att fördela ur Landsbygdsmiljonen hösten 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-21 att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen för klargörande av ärendeprocess.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade även att ärendet redovisas för
arbetsutskottet den 5 december.

Beredning
Redovisning av ansökningar, bedömningar och förslag framgår av bifogad
tjänsteskrivelse.
Hållbarhetschefen redogjorde för processen, riktlinjerna och bedömningar gällande
Landsbygdsmiljonen vid arbetsutskottets sammanträde.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bifalla förslaget till utbetalningar av Landsbygdsmiljonen,
att bifalla ansökan från Skåre byalag om 20 000 kronor, samt
att avslå angivna ansökningar, undantaget Skåre byalag, med anledning av vad som
anges i tjänsteskrivelsen.
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366 Översyn av ansvar för idrottslokaler lägesrapport
Dnr KS 2017/768

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-13 § 161 att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att se över ansvarsfördelningen för idrottslokaler
och återkomma till arbetsutskottet i december 2017 samt att inkomna motioner som
berör frågan om ansvar för idrottslokaler ska beaktas i utredningen. Beslutet
grundade sig på en motion ”Motion 2015 – Renodla ansvaret för idrottslokaler”,
KS 2015/245, i vilken motionären föreslår att överföra idrottslokalerna i sin helhet
till fritidsnämnden.
Vidare ärendebeskrivning bifogas i tjänsteskrivelse.

Beredning
För att verkställa uppdraget har som ovan framgår representanter från
kommunledningsförvaltningen, serviceförvaltningen, bildningsförvaltningen och
fritidsförvaltningen varit involverade i det pågående arbetet.
Ärendets beredning redogörs för i bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att lägga lägesrapporten till handlingarna, samt
att ansvaret för idrottslokaler på skolor övergår till fritidsnämnden 2019-01-01.
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367 Granskning av inköp och upphandling inom
tekniska nämnden - KPMG (informationsärende)
Dnr KS 2018/947

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun
genomfört en granskning avseende inköp och upphandling med fokus på
direktupphandlingar inom tekniska nämndens verksamhet. Det övergripande syftet
har varit att bedöma huruvida tekniska nämnden följer lagen om offentlig
upphandling, kommunens upphandlingspolicy samt riktlinjer vid inköp och
upphandling. Syftet med granskningen har även varit att bedöma om nämnden har
tillräckliga rutiner för avtalsuppföljning och kontroll.

Beredning
KPMG:s sammanfattande bedömning är att tekniska nämnden utifrån genomförd
stickprovsgranskning överlag följer lagen om upphandling, kommunens
upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar vid köp och upphandling. KPMG
kan utifrån sin granskning konstatera att merparten av tekniska nämndens
upphandlingar genomförs i upphandlingssystemet TendSign, vilket är i enlighet
med gällande anvisningar. I majoriteten av upphandlingarna har tillräckligt antal
leverantörer tillfrågats inför genomförandet av upphandlingen och i merparten av
upphandlingarna finns tillräcklig dokumentation.
Skriftligt avtal saknas i två av granskade upphandlingar som övergår ett
prisbasbelopp. KPMG kan konstatera att det även förekommer avvikelser i
diarieföringen av avtal. Det framkommer även i granskningen att det i två fall av
direktupphandlingar finns antagna anbud som överskrider
direktupphandlingsgränsen. Vidare saknas en systematiserad kontroll på
kommunövergripande nivå som säkerställer att kommunens samlade inköp från en
leverantör inte överstiger gällande direktupphandlingsgränser.
KPMG:s bedömning är att ansvarsfördelningen mellan servicenämnden genom
upphandlingsavdelningen och tekniska nämnden, vad gäller
upphandlingsförfarandet, framgår tydligt i gällande styrdokument och riktlinjer.
Däremot saknas det i tillämpningsanvisningarna ett klargörande kring vem
som ansvarar för avtalstecknande och avtalsbevakning. Detta gäller för de
upphandlingar som servicenämnden är involverad i såväl som övriga
upphandlingar. KPMG konstaterar slutligen att avtalsuppföljning generellt sätt inte
finns formaliserat i tekniska nämndens avtal.
Revisorerna önskar svar från tekniska nämnden kring vilka åtgärder nämnden avser
vidta med anledning av granskningen. Yttrandet ska vara revisorerna tillhanda
senast under februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.

20 (24)

368 Granskning av avtalet om
ansvarsfördelning och utveckling avseende
hälso- och sjukvården i Skåne
(informationsärende).
Dnr KS 2018/949

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Trelleborgs kommun har uppdragit åt Capire Consulting att göra en
granskning av kommunernas roll i implementeringen av hälso- och
sjukvårdsavtalet som träffades mellan Region Skåne och de skånska kommunerna
2016. Motsvarande granskning har gjorts i elva kommuner i Region Skåne.
Den övergripande revisionsfrågan har varit om kommunen bedriver ett effektivt
och ändamålsenligt arbete med implementeringen av hälso-och sjukvårdsavtalet
som skapar förutsättningar för att uppnå de mål och syften som anges i avtalets
avsiktsförklaring.

Beredning
Capire Consulting:s bedömning är att de ansvariga politiska organen i Trelleborgs
kommun har god kontroll över den verksamhet som bedrivs för att uppnå uppsatta
mål avseende hälso- och sjukvårdsavtalet. Arbetet som bedrivs i kommunen är
aktivt och ändamålsenligt men bedöms, enligt Capire Consulting, kunna stärkas
med stöd av en samlad plan för det fortsatta implementeringsarbetet.
Revisorerna önskar svar från socialnämnden kring vilka åtgärder nämnden avser
vidta med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen
tillhanda senast under februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.

21 (24)

369 Medlemsavgift 2019 - Kommunförbundet
Skåne (informationsärende)
Dnr KS 2018/955

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Skåne har inkommit med sammanställning över avgifter för
2019 om totalt 1 465 650 kr. För 2018 fakturerades Trelleborgs kommun 1 415 082
kr för sitt medlemskap.
Detaljer framgår av bifogad handling över avgifter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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370 Kuststad 2025 - styrgrupp 2019-2022
Dnr KS 2018/962

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-09 om organisation för Kuststad 2025 och att
den politiska styrgruppen skulle utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskott plus C
och SD för en bred politisk förankring. Inför den nya mandatperioden behöver ett
nytt beslut fattas för att anpassa styrgruppen efter den nya politiska
sammansättningen.
Förvaltningens inriktning är ett förslag där styrgruppen utgörs av
kommunstyrelsens arbetsutskott samt företrädare för partier invalda i
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-05 att
godkänna hanteringen.
Ärendet kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
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371 Skrivelser och rapporter
Dnr KS 2018/927

Ärendebeskrivning
Föreligger skrivelser och rapporter inkomna till kommunstyrelsen från den 2
november till den 15 november 2018.
2018-11-06 Cirkulär, Tre pensionsöverenskommelser för individer som omfattas
av PA-KL, PAK och LPAK – Sveriges Kommuner och Landsting
2018-11-07 Information om andelstal ensamkommande barn för 2019 –
Länsstyrelsen
2018-11-08 Verksamhetsrapport september 2018 – Socialnämnden
2018-11-13 Rapport, Demokrativillkor i bidragsgivning i kommuner, landsting och
regioner – Sveriges Kommuner och Landsting
2018-11-14 Protokoll från extrainsatt sammanträde med styrelsen för Visit
Trelleborg - Visit Trelleborg
2018-11-14 Svar på Trelleborgs kommuns brev om stranderosion – Miljö- och
energidepartementet, Regeringskansliet
2018-11-15 Östersjöterminalen, protokoll styrelsemöte 2018-10-30 –
Östersjöterminalen AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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372 Anmälda delegationsärenden
Dnr KS 2018/2

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallag (2017:725) 6 kap. 37 § kan nämnd delegera till utskott, en
ledamot eller ersättare i nämnden och anställd i kommunen att fatta beslut på
nämndens vägnar. Enligt 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en
annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. De beslut som får
delegeras specificeras i nämndens delegationsordning.
Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte,
enligt kommunallagen 6 kap 40 §.
Föreligger anmälda delegationsärenden 2 november till 15 november 2018.

Beredning
2018-11-09 Kommunstyrelsens ordförandes svar på remiss från Naturvårdsverket
enligt delegationsordning för kommunstyrelsen 1.1
2018-11-14 Anställningsbeslut enligt delegationsordning för kommunstyrelsen nr
3.3

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

