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GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommu nfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
Kf80

Sida
2(17)

Dnr: KS.2017.l

Fastställande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 2 Nya Motioner
utgår då inga sådana finns att behandla.
Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i
programmet själv ska svara för yttrandefrihetsbrott, som han/hon begår. Det
meddelas härmed enligt SFS 199 1: 1559 att alla som medverkar här svarar själv
för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändringar av
dagordningen och finner att kommunfullmäktige enhälligt antar dem.
Kommunfullmäktige beslutar

lusterares signatur

att

fastställa dagordningen i enlighet med ordförandens förslag, samt

att

notera ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av
dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
Kf8I

Sida
3(17)

Dnr: KS.2017.5

Interpellation angående kritiskt granskande och källkritik i elevers
utbildning på gymnasiet
Ärendebeskrivning
Fredrik Sveningson (L) har den 1 5 juni 2017 lämnat in en interpellation
angående kritiskt granskande och källkritik i elevers utbildning på gymnasiet.
Interpellationen är stäHd till ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Interpellation från Fredrik Sveningson (L), daterad den 1 5 juni 2017.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna att interpellationen får ställas, samt

att

interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde
den 31 augusti 2017.

Expedieras till:
Fredrik Sveningson
Margareta Lindgren
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

1 usterares signatur
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Utdrasbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
Kf §82

Sida
4(17)

Dnr: KS.20 17.6

Fråga angående uppsägningen av AB Gislavedshus VD
Ärendebeskrivning
Erik Anderson (K) ställer fråga till Björn Martinsson (C), ordförande i
revisionen, angående uppsägningen av AB Gislavedshus VD Stanley Guldmyr.
Erik Anderson undrar om revisionen samt lekmannarevisorn i AB Gislavedhus
kommer att undersöka och titta närmare på de omdiskuterade formerna kring
Stanley Guldmyrs omedelbara uppsägning.
Björn Martinsson (C) informerar om att revisionen inte har titta närmare på
hur uppsägningen gått till och att det ansvaret ligger på styrelsen för AB
Gislavedshus och inte revisionen.
Björn Martinsson (C) informerar om att revisionen ändå kommer att titta lite
närmare på hur uppsägningen gått till. Detta kommer att ske på ett ordinarie
styrelseledamöte med AB Gislavedshus av artighetsskäl och för
do ku m enteri ng.
Besi utsu nderl ag
Fråga från Erik Anderson (K), daterad den 16 juni 2017
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att frågan får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna att frågan får ställas,

att

notera att frågan är besvarad, samt

att

ärendet i övrigt inte föranleder något särskilt beslut av
kom m u nfu Il mäktige.

Expedieras till:
Erik Anderson
Björn Martinsson

1 usterares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
Kf83

Sida
5(I7

Dnr: KS.20I7.2

Information om Mediacenter i Jönköpings läns verksamhet
Ärendebeskrivning
Jan Fransson, förbundschef för Mediacenter i jönköpings län informerar om
verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar
att

lusterares signatur

MJ

lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
Kf84

Sida
6(17)

Dnr: KS.2017.123

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Mediacenter i
Jönköpings län
Ärendebeskrivning
Mediacenter i jönköpings län har överlämnat årsredovisning för år 20 1 6 med
revisionsberättelse för godkännande av Gislaveds kommun.
Kommunalförbundet Mediacenter 1 Jönköpings län är sedan 2006 ett eget
kommunalförbund och har till syfte att tillvarata kommunernas intressen,
främja samverkan och ge service inom området ljud, film, medla, IT-pedagogik
och elektronik. Kommunalförbundet fungerar också som ledarskapsstöd för
lärande och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt
kompetensområde.
Gislaveds kommun har under år 20 16 representerats i styrelsen i
kommunalförbundet av Markus Lewintus (M) som ledamot och av Margareta
Lindgren (S) som ersättare.
Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av
samordningsförbundets verksamhet. Resultatet per den 3 1 december 2016 är
335 697 kr. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20 1 6.
Kommunstyrelsen har den 30 maj 2017 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
godkänna Mediacenter i Jönköpings läns årsredovisning för år 201 6 samt bevilja
förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20 1 6.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 20 1 6
Förvaltningsberättelse 201 6
Revisionsberättelse för Mediacenter 2016
Granskning av bokslut och årsredovisning per 201 6 1231
Kommunstyrelsen den 30maj2017, §166
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Jäv
Margareta Lindgren (S) och Markus Lewintus (M) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Mediacenter i Jönköpings läns årsredovisning för år 20 1 6, samt

att

bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.

Expedieras till:
Mediacenter i Jönköpings län
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
1 usterares signatur

,vlJ

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
Kf85

Sida
7(17)

Dnr: KS.2017.3

Valärende, entledigande av ersättare i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Mats Valsten (V) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
kom m unfullmäktige
Beslutsunderlag
Avsägelse från Mats Valsten (V), daterad den 12 juni 2017
Kommurifullmäktige beslutar
att

godkänna Mats Valstens (V) begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige, samt

att

hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare till kommunfullmäktige utses.

Expedieras till:
Mats Valsten
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kommunstyrelseförvaltningen,
Komm unstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,

lusterares signatur

/

p\

kansliet
arkivet
IT-enheten
löneenheten

Utdrasbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
Kf §86

Sida
8(l7

Dnr: KS.20 17.3

Valärende, entledigande av ledamot i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivni ng
Marie Lackenbauer (V) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Marie Lackenbauer (V), daterad den 12 juni 20 17
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Marie Lackenbauers (V) begäran om entledigande från
uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, samt

att

hos Länsstyrelsen begära att ny ordinarie ledamot till
kommunfullmäktige utses.

Expedieras till:
Marie Lackenbauer
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,
Komm unstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,

lusterares signatur

(\(‘\

kansliet
arkivet
IT-enheten
löneenheten

Utdragsbestyrkande

.JISLAVbU5 KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
Kf87

Sida
9(17)

Dnr: KS.2017.7

Information från revisionen
Ärendebeskrivning
Björn Martinsson (C) meddelar att revisionen inte har någon information.
Följande svar har överlamnats till kommunens revisorer:
•
•

Sn 2017-05-30 § 64 Granskning av rutiner för ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagandet
Sn Atgärdsplan för säkerställande av återsökning för ersättningsgilla
kostnader inom flyktingmottagandet
-

-

Kommunfullmäktige beslutar
att

lusterares signatur

M,j

(\f\

godkänna informationen.

Utdrasbestyrkande

IjL’LkVtUS Ol’1NUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
KfB8

Sida
10(17)

Dnr:KS.2016.1l7

Uppföljning av internkontroll 2016, hela kommunen
Ärendebeskrivning
Redovisning av granskning enligt internkontrollplan 2016 har upprättats. Av
kommunens nio nämnder har sju nämnder inkommit med redovisningar av
internkontroll 201 6.
1 samband med det nya styrsystemet som delvis kommer att ta hand om en del
av internkontrollen bör Gislaveds kommun se över rutiner och hantering för
planering, uppföljning och genomförande av internkontrollen.
Kommunstyrelsen har den 30 maj 2017 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
godkänna Gislaveds kommuns förslag till uppföljning av internkontroll 2016.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden uppföljning internkontroll 2016
Kulturnämnden uppföljning internkontroll 2016
Socialnämnden uppföljning internkontroll 2016
Fritidsnämnden uppföljning internkontroll 2016
Räddningsnämnden uppföljning internkontroll 201 6
Kommunstyrelsen uppföljning internkontroll 2016
Tekniska nämnden uppföljning internkontroll 201 6
Kommunstyrelsen den 30maj2017, §164
-

-

-

-

-

-

-

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Jäv
Maria Gullberg Lorentsson (M) och Bengt Petersson (C) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Gislaveds kommuns förslag till uppföljning av internkontroll
2016.

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Komm unstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

lusterares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
Kf §89

Sida
lI(l7

Dnr: KS.20 17.65

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Finnvedens
samordningsförbund
Ärendebeskrivni ng
Finnvedens samordningsförbund har överlämnat årsredovisning för år 2016
med revisionsberättelse för godkännande av Gislaveds kommun.
Finnvedens samordningsförbund bildades 2011. Medlemmar är
Försäkringskassan, Landstinget i Jönköpings län, Arbetsförmedlingen och
kommunerna Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Samordningsförbundets uppdrag
är att stödja samordnade insatser för personer som behöver hjälp av flera
huvudmän för att komma till arbete eller rätt försörjning. Huvudinriktningen är
att samordningsförbundet ska finansiera insatser som inte sker inom varje
enskild huvudmans ordinarie uppdrag och riktar sig till målgrupper som finns
hos minst två av parterna. Insatserna ska normalt begränsas till maximalt tre
år. Samtidigt ska arbetet med integrerad samverkan i området utvecklas.
Gislaveds kommun har under år 201 6 representerats i styrelsen i
kommunalförbundet av Maria Gullberg Lorentsson(M) som ledamot och av
Bengt Petersson (C) som ersättare.
Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av
samordningsförbundets verksamhet. Resultatet per den 3 1 december 20 1 6 är
307 089 kr. Detta underskott täcks av kvarvarande kapital från föregående
år. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 20 16.

—

Kommunstyrelsen har den 30maj2017 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
godkänna Finnvedens samordningsförbunds årsredovisning för år 2016 samt att
bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20 1 6.
Beslutsunderlag
Finnvedens samordningsförbunds årsredovisning 20 16
Finnvedens samordningsförbunds revisionsberättelse 2016
Kommunstyrelsen den 30 maj 2017, §165
Propositionsord n ing
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Finnvedens samordningsförbunds årsredovisning för år 20 16,
samt

att

bevilia förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.

Expedieras till:
Finnvedens samordningsförbund
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

1 usterares signatur

.41J

Utdragsbestyrkande

(I5LAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
Kf §90

Sida
I2(l7

Dnr: KS.20 17.9

Reglemente för rådet för social hållbarhet
Ärendebeskrivni ng
Efter kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 20 17 har det framkommit
att det i reglementet för rådet för social hållbarhet ska kompletteras med
ordförande från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Dessa två
funktioner ersätts med andre vice ordförande i respektive nämnd. Vilket
innebär att två ytterligare ledamöter samt ersättare till dessa ska stå med i
reglementet. Detta är nu ändrat i förslag till reglementet. Val av ersättare för
kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande ska väljas av
kommunstyrelsen.
Av kommunstyrelsens reglemente framgår under § 33 Samverkansorgan att
kommunstyrelsen har två samverkansorgan: Rådet för social hållbarhet och
Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor. Samverkansorganens arbetssätt
och antal ledamöter ska regleras i särskilda reglementen antagna av
kommunfullmäktige.
2015 beslutades att kommunen behöver ta ett nytt grepp kring frågor som rör
integration, folkhälsa, trygghet och mänskliga rättigheter, syftet är att väva ihop
dessa områden så att de kan växla upp varandra genom ett långsiktigt och
systematiskt arbetsätt. Syftet med rådet för social hållbarhet är att det ska var
en samverkan mellan olika parter och en arena där vi tillsammans enas kring
vilka frågor, prioriteringar och riktningar som är avgörande för en social hållbar
utveckling i Gislaveds kommun. Rådet ersätter de tidigare samverkansorganen
Brottsförebygganderådet och Folkhälsorådet.
Kommunstyrelsen har den 30 maj 2017 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
anta Reglemente för rådet för social hållbarhet i Gislaveds kommun, daterat
den 9 maj 20 17 och upphäva tidigare reglemente för Brottsförebyggande rådet
antaget den 16 november 2006, § 102 samt upphäva tidigare reglemente för
Folkhälsorådet antaget den 1 6 oktober 2003, § 77.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för Rådet för social hållbarhet, daterat 9 maj 20 1 7
Kommunstyrelsen den 30maj2017, §160
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar

1 usterares

M,)

signatur

f\ (‘

att

anta Reglemente för rådet för social hållbarhet i Gislaveds kommun,
daterat den 9maj2017,

att

upphäva tidigare reglemente för Brottsförebyggande rådet antaget den
1 6 november 2006, § 102, samt

att

upphäva tidigare reglemente för Folkhälsorådet antaget den 16 oktober
2003, § 77.

Utdragsbestyrkande

ISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
Kf

§

Sida
13(17)

90 (forts.)

Expedieras till:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

lusterares signatur

(\r\

Utdragsbestyrkande

I..,ISLI\Vt:US

IONMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
Kf §9 1

Sida
14(17)

Dnr: KS.20 17.85

Förvärv av aktier i mera AB
Ärendebeskrivning
Offentlig sektor behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter
för en enklare vardag för invånarna och för en mer effektiv verksamhet. Detta
är bakgrunden till att SKL Företag AB förvärvat mera AB och nu erbjuder alla
kommuner att bli delägare. Kommunen får ett erbjudande om att förvärva 5
aktier till ett sammanlagt värde av 42 500 kr. mera har funnits sedan 1999 och
på uppdrag från landsting och regioner har bolaget utvecklat gemensamma
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och andra stöd för digitalisering inom
hälso- och sjukvårdsområdet. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal
landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland annat 1177 Vårdguiden.
Verksamheten inriktar sig till både invånare och medarbetare i vård- och
omsorg.
Genom det bredare ägandet ska bolaget kunna främja och stödja utvecklingen
av digitala tjänster inom betydligt fler verksamhetsområden än hälso- och
sjukvård, till exempel skola och samhällsbyggnad. Det handlar om tjänster och
lösningar som underlättar för invånare, förtroendevalda och tjänstemän i
kommuner, landsting och regioner.
Inera blir därmed plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma
digitala lösningar även för kommunerna. Genom förvärvet kan utvecklings- och
förvaltningskostnaderna sänkas och utvecklingstakten höjas genom ett mer
samordnat arbete.
Kommunstyrelsen har den 17maj2017 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
förvärva fem aktier av Inera AB för den totala summan 42 500 kr.
Besi utsu nderlag
Missiv Erbjudande av aktier
Bilaga 1 Aktieöverlåtelseavtal
Bilaga 2 Anslutningsavtal till aktieägaravtal
Bilaga 3 Aktieägaravtal
Bilaga 4 Bolagsordning
Bilaga 5 Ägardirektiv för Inera AB
Bilaga 6 Arsredovisn ing för mera 2015
Kommunsstyrelsen den 17maj2017, §141
—

—

—

—

—

—

—

Proposition sord ni ng
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

förvärva fem aktier av Inera AB för den totala summan 42 500 kr.

Expedieras till:
lnera AB
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

lusterares signatur

Mj

Utdragsbestyrkande

LVlUS KUIIMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-06-19
Kf92

Sida
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Dnr: KS.2017.98

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2016, barn- och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har i samband med beslut om bokslut 2016
begärt ombudgetering av inte ianspråktagna investeringemedel med totalt 1
450 tkr.
De investeringsmedel de hänvisar till rör framförallt medel till lärplattor, men
också möbler.
1 samband med budgetprocessen inför 20 17 beslutades att förutom särskilt
utpekade satsningar bevilja en investeringsram! år till varje nämnd att förfoga
över. Detta gör att s.lc ombudgeteringar inte längre är aktuellt.
Kommunstyrelsen har den 30 maj 2017 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
inte bevilja barn- och ucbildningsnämnden ombudgetering av investeringsmedel
2016.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden den 28 februari 2017,
Kommunstyrelsen den 30maj2017, §161

§13

Yrkanden
Lars-Ove Bengtsson (C) yrkar att bevilja barn-och utbildningsnämnden
ombudgetering av 1450 tkr i investeringsmedel för 201 6.
Marie johansson (S) yrkar avslag på centerpartiets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Reservervation
Carina Johansson (C), Lars Larsson (C), Bengt Petersson (C), Lars-Ove
Bengtsson (C), Linda Strömblad (C) och Inga-Maj Eleholt (C) reserverar sig
mot beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
att

inte bevilja barn- och utbildningsnämnden ombudgetering av
investeringsmedel 201 6.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

lusterares signatur

L

f\ (\

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN
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Begäran om täckning av kostnader för flyktingverksamhet,
socialnämnden
Ärendebeskrivni ng
Socialnämnden har i samband med beslut om bokslut 2016 begärt täckning av
kostnader för flyktingmottagandet 201 6 som inte kan återsökas hos
migrationsverket. Socialnämnden begär att 331 2 tkr täcks via de statliga medel
för flyktingmottagandet 20 1 6.
Kostnaderna är att betrakta som engångskostnader som inte kräver någon
justeringar av ramar för socialnämnden. Socialnämndens resultat ingår i
kommunens sammanlagda resultat och en justering påverkar inte det. En
förändring av socialnämndens resultat är därför inte nödvändig.
Kommunstyrelsen har den 30 maj 20 17 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
inte bevilja socialnämnden täckning för de kostnader (3 3 12 tkr) som nämnden
haft, men som inte kan återsökas hos migrationsverket.
Beslutsunderlag
Socialnämnden den 28 februari 20 17, §23
Kommunstyrelsen den 30maj2017, §162
Yrkanden
Bengt Petersson (C) yrkar att socialnämnden beviljas täckning för de kostnader
(3 3 12 tkr) som nämnden haft, men som inte kan återsökas hos
m igrationsverket.
Marie Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositiorisordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt Petersson (C) yrkande om att
socialnämnden beviljas täckning för de kostnader (3 312 tkr) som nämnden
haft, men som inte kan återsökas hos migrationsverket
och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

inte bevilja socialnämnden täckning för de kostnader (3 3 12 tkr) som
nämnden haft, men som inte kan återsökas hos migrationsverket.
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Meddelanden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen
2017-05-30 § 163 Helårsprognos 1 2017, med budgetuppföljning per
den 31 mars 2017, hela kommunen
Uppföljning 1 2017 med helårsprognos
-

Leader Västra Småland
Meddelande angående möjlighet för information på kommunfullmäktiges
sammanträde under hösten 2017
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