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§ 20 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
ordinarie ledamöter är närvarande förutom Rolf Streijffert (SD), Fredrik Hanell (MP) och
Anna Palm (M).
Lars Andersson (SD) tjänstgör för Rolf Streijffert (SD), Kenneth Kallin (MP) för Fredrik
Hanell (MP) och Björn Andreasson (M) för Anna Palm (M).
Ordföranden konstaterar att det finns 13 tjänstgörande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 21 Val av justerande och godkännande av
föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Stefan Liljenberg (SD) och Maria Truedsson (MP) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2016-02-03 kl 16:00.
3. Föredragningslistan godkänns.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2014/354

§ 22 Måldokument för budget 2016
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Måldokumentet i budget för 2016 fastställs.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-09 § 230 att återremittera måldokumentet till
nämnderna med motivering att nämnderna ska ha möjlighet att analysera målen och sätta
siffror på och periodisera dem. Målet med hållbar upphandling ska konkretiseras i
dokumentet.
Kommunledningskansliet har remitterat till nämnderna 2015-11-13.
Kommunstyrelsen och socialnämnden har besvarat remissen och ett uppdaterat
dokument har tillförts ärendet.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 § 6
2. Budgetdokumentet inklusive måldokumentet.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-12-07 § 275
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-09 § 232
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/14

§ 23 Firmatecknare 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunens plusgiro, bankgiro, bank- och checkräkningar inklusive förvaltade fonder
ska tecknas av:
Kommundirektör Michael Andersson, ekonomichef Lars-Johan Rosvall, kanslichef Gunilla
Dencker Skog, redovisningschef Catharina Magnusson och utvecklingschef Peter Wollin
var för sig med kontrasignation av antingen chefsekonom Linda Andersson,
redovisningsekonom Eva-Maria Håkansson, redovisningsekonom Kerstin Carlsson eller
ekonom Maida Becirovic.
2. Kvittering och överlåtelse av till kommunen eller någon dess nämnd ställd check eller
post-remissväxel verkställs på motsvarande sätt.
3. Kommunens firmateckning i ärenden rörande betalningsföreläggande, lagsökning och
utmätning ska utövas av antingen kommundirektör Michael Andersson eller ekonomichef
Lars-Johan Rosvall var för sig.
4. Kommunens firmateckning i övrigt ska utövas av kommunstyrelsens ordförande Stefan
Lissmark, vid förfall för honom, av kommunstyrelsens förste vice ordförande Anna Palm i
förening med antingen kommundirektör Michael Andersson, ekonomichef Lars-Johan
Rosvall, eller kanslichef Gunilla Dencker Skog.

Ärendebeskrivning
Årlig uppdatering av firmatecknare för Höörs kommun på förslag av ekonomichefen.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 § 22.
2. Tjänsteskrivelse inkl bilaga från ekonomichefen, 2016-01-14.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/521

§ 24 Nya ägardirektiv för Höörs
Fastighetsaktiebolag (HFAB)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Förslaget till ägardirektiv för Höörs Fastighetsaktiebolag ändras enligt följande;
1. Orden ”och inflytande i bolaget” sist på sidan två under rubriken ”Bolagets uppdrag och
syfte” stryks.
2. ”Sammanställning av koncerngemensamma policydokument som gäller för bolaget” sist
på sidan 6 kompletteras med ”Äldrevisionen”.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Ägardirektiv för Höörs Fastighetsaktiebolag antas att gälla när de fastställts av
bolagsstämman för Höörs Fastighetsaktiebolag, dock senast den 30 juni 2016,
2. Tidigare beslutade ägardirektiv för Höörs Fastighetsaktiebolag upphör att gälla när de
nu beslutade ägardirektiven fastställts av Höör Fastighetsaktiebolags bolagsstämma,
dock senast den 30 juni 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade antog under 2011 de nu gällande ägardirektiven för
HFAB (2011-12-14, § 89). Därefter har kommunfullmäktige under 2013 beslutat att Höörs
Fastighetsaktiebolag ska fusioneras med sina dotterbolag Höörs Byggnads AB och Höörs
Industribyggnads AB (2013-03-27, § 27). På grund av fusionen utarbetades nya
ägardirektiv under 2014 men fullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att det
nyvalda kommunfullmäktige skulle få en chans att genomföra en processbelysning av
direktiven (2014-11-14, § 89). Kommunstyrelsen beslutade 2015 hur arbetet med att ta
fram ägardirektiv skulle tas fram (2015-12-07, § 286).
Det har nu tagits fram ett förslag till ägardirektiv som skickats till HFAB som har möjlighet
att komma in med synpunkter. Dessa synpunkter kommer att lämnas senast den 15
januari 2016 och kommer därför att läggas till ärendet i efterhand. Även eventuella
kommentarer från verksamhetsutvecklaren kan komma att läggas till i efterhand.
Kommunstyrelsen gjorde två ändringar i förslaget innan det överlämnades till
kommunfullmäktige för beslut.
Förslaget i korthet
1. Ägarens mål för verksamheten har förtydligats
Kommunfullmäktiges mål har skrivits in i direktivet med ett förtydligande om vad målen
innebär för fastighetsförvaltning.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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2. Verksamhetens syfte, uppdrag och roll har förtydligats
Syftet med att äga verksamheten och hur den bidrar till Höörs utveckling har förtydligats.
Detta genom att tydliggöra att verksamheten bidrar till god samhällsutveckling och
kommunfullmäktiges mål genom:
o funktionella och ändamålsenliga lokaler som stödjer verksamheterna att nå sina mål
o en kommun i tillväxt genom bostadsbyggande och möjlighet till boende för svaga
grupper
o professionell och effektiv förvaltning som i skötseln av fastigheterna agerar hållbart och
har ”modet att gå före”
Dessa ledord har arbetats in under direktivets rubriker: ”inledning, bolagets uppdrag och
syfte” samt ”mål för 2016-2020”.
3. Nya rubriker
Text från 2011 års ägardirektiv har inarbetats under nya rubriker för att göra det mer
”läsvänligt”.
Det ska förtydligas att när det gäller den finansiella hanteringen har bolagets styrelse
också att följa kommunens finanspolicy.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) yrkar att Äldrevisionen ska vara med i ”Sammanställning av
koncerngemensamma policydokument som gäller för bolaget”.
Christer Olsson (M) yrkar att de fyra sista orden i sista meningen ”och inflytande i bolaget”
under rubriken ”Bolagets uppdrag och syfte” ska strykas. Yrkandet biträds av Björn
Andreasson (M), Erik Mårtensson (KD), Kenneth Kallin (MP) Annagreta Reinholdz (S),
Lars-Olof Andersson och Helena Ohlsson (SD),
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande från Christer Olsson (M) om att stryka
en text samt ett yrkande från Stefan Lissmark (S) om ett tillägg.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskott med de av Christer Olsson (M) och Stefan
Lissmark (S) yrkande ändringarna.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 § 11
2. Utkast till ägardirektiv för HFAB.
3. Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklaren., 2016-01-07
4. Synpunkter från HFAB (2 bilagor, ”Förslag till ägardirektiv, 2015-12-01 och remissvar,
2016-01-11)
5. Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklaren med anledning av HFAB:s synpunkter,
2016-01-15.
6. Reviderat ”Förslag till ägardirektiv”, 2016-01-15.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2012/370

§ 25 Kvalitetsuppföljning av servicetjänster
inom hemtjänsten enligt Lagen om
valfrihetssystem (LOV)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om
valfrihetssystem (LOV), daterad 2015-11-25, läggs till handlingarna.
2. Omprövning av framtagande av tidplan för införande av valfrihetssystem, enligt lagen
(2008:962) om valfrihetssystem för personlig omvårdnad inom hemtjänsten i Höörs
kommun, ska ske efter nästa val 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 29 mars 2013, § 46, att införa valfrihetssystem, enligt
lagen (2008:962) om valfrihetssystem, för servicetjänster inom hemtjänsten i Höörs
kommun. Samtidigt uppdrogs social sektor att utreda ett valfrihetssystem för personlig
omvårdnad inom hemtjänsten.
Kommunfullmäktige beslutade under 2014 att framtagandet av en tidplan för ett eventuellt
införande av valfrihetssystem för personlig omvårdnad inom hemtjänsten skulle skjutas
upp i avvaktan på resultatet från uppföljningen av valfrihetssystemet för servicetjänster.
Dock skulle en tidplan presenteras senast årsskiftet 2015/2016. Kvalitetsuppföljningen är
nu gjord och bifogas ärendet. Någon tidsplan har inte upprättats.
Med hänsyn till det ändrade parlamentariska läget bedömer kommunkansliet att det inte
längre finns politiskt stöd för införande av valfrihetssystem för personlig omvårdnad inom
Höörs kommun. Kommunfullmäktige föreslås antingen att upphäva sitt beslut att uppdra
åt social sektor att utreda ett valfrihetssystem för personlig omvårdnad inom hemtjänsten
alternativt skjuta upp frågan till nästa mandatperiod.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-01

12 (22)

KOMMUNSTYRELSEN

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 § 13
2. Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-12-15 § 189. SN 2015/330
3. Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om
valfrihetssystem (LOV), daterad 2015-11-25.
4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-09-24 § 56.
5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-05-29, § 46.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/580

§ 26 Val av Höörsambassadör för år 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
XXX utses till Höörsambassadör för år 2015.

Ärendebeskrivning
Informatören Henrik Pässler presenterade de förslag som kommit in vid
kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 18 januari 2016.
Årets Höörsambassadör har utnämnts sedan 2005 i samråd med Höörs Turistförening,
Höörs kommun och Höörs Företagarförening. Sedan 2014 utses årets Höörsambassadör
av kommunstyrelsen. Utmärkelsen brukar delas ut vid Företagarföreningens årliga
Guldfest, i år äger Guldfesten rum den 4 mars. Sedvanligt
hemlighetsmakeri omges ärendet fram tills utdelningen skett. Sedan 2015 presenteras
ambassadörerna vid närmast efterföljande kommunfullmäktigesammanträde.
Till årets Höörsambassadör ska varje år utses en person, ett företag eller en förening,
som genom sin verksamhet i Höör eller på annan plats, genom sitt arbete, sitt sätt att
agera och synas, har visat sig vara en god ambassadör och marknadsförare av Höör, och
förstärkt den positiva bilden av vår kommun.
Yrkanden
Susanne Asserfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Bifallsyrkandet biträds av Lars-Olof Andersson (C) och Christer Ohlsson (M).
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 § 4.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2013/364

§ 27 Plan för Ringsjöbandet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Granskningsutlåtande, miljökonsekvensbeskrivning och särskild sammanställning till
Plan för Ringsjöbandet godkänns.
2. Plan för Ringsjöbandet ändras så att:
-Blommeröd och Ringsjöhöjden pekas ut som utbyggnadsområden.
- sidan 70 kompletteras med en text om att lovplikt för att fälla träd m.m. kan införas
senare genom områdesbestämmelser för området väster om 23:an.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Plan för Ringsjöbandet, del av översiktsplan för Höörs kommun, antas.
Reservation mot beslutet
Socialdemokraternas och Miljöpartiets partigrupper reserverar sig skriftligen mot beslutet,
bilaga § 27.
Olle Krabbe (V) lämnade en protokollsanteckning, bilaga § 27.

Ärendebeskrivning
Samråd om planen för Ringsjöbandet genomfördes sommaren 2013. Planförslaget med
miljökonsekvensbeskrivning kompletterades och reviderades med utgångspunkt i
inkomna yttranden.
Planen för Ringsjöbandet har sedan varit utställd för granskning 21 oktober till 8
december. Resultatet av granskningen är redovisat i granskningsutlåtandet. Ett antal
mindre justeringar och kompletteringar har gjorts i planen med anledning av yttrandena.
De justeringar som innebär nya eller förtydligade ställningstaganden från kommunen är
markerade i planen med röda rutor. Redaktionella ändringar är inte markerade.
Ändringar av planen har gjorts såväl i kommunstyrelsens arbetsutskott som i
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Christer Olsson (M) yrkar att Blommeröd och Ringsjöhöjden ska utpekas som
utbyggnadsområden. Yrkandet biträds av Mikael Sparrhult (L), Lars-Olof Andersson (C),
Helena Ohlson (SD) och Erik Mårtensson (KD).
Kenneth Kallin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Bifallsyrkandet biträds av Susanne Asserfors (S) och Annagreta Reinholdz (S).

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Susanne Asserfors (S) yrkar att Planen ska på sidan 70 kompletteras med att lovplikt för
att fälla träd m.m. kan införas senare genom områdesbestämmelser för området väster
om 23:an.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett bifallsyrkande till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut och ett yrkande om att Blommeröd och Ringsjöhöjden ska
utpekas som utbyggnadsområden.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Omröstning begärs och genomförs.
Ordföranden konstaterar att det finns ett tilläggsyrkande av Susanne Asserfors (S).
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Susanne Asserfors (S) yrkande.
Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till Kenneth Kallins (MP) bifallsyrkande till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
Nej = Bifall till Christer Olssons (M) yrkande om att Blommeröd och Ringsjöhöjden ska
utpekas som utbyggnadsområden.
Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar JA: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria
Truedsson (MP), Kenneth Kallin (MP) och Stefan Lissmark (S).
Följande ledamöter röstar NEJ: Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik
Mårtensson (KD), Mikael Sparrhult (L), Helena Ohlson (SD), Stefan Liljenberg (SD), Lars
Andersson (SD) och Björn Andreasson (M).
Ordföranden konstaterar att omröstningen utfallit med att 5 ledamöter röstat JA
och 8 ledamöter röstat NEJ vilket medför att kommunstyrelsen beslutat att ändra Plan för
Ringsjöbandet så att Blommeröd och Ringsjöhöjden ska vara utpekade som
utbyggnadsområden.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 § 7.
Tjänsteskrivelse från Karin Kallioniemi 2015-12-22.
Plan för Ringsjöbandet, planförslag 2015-12-21.
Särskild sammanställning av miljöaspekter.
Utdrag ur planen reviderade enligt KSAUs beslut, 2016-01-21.
Granskningsutlåtande reviderat i enlighet med KSAUs beslut, 2016-01-21.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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_____
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Dnr KSF 2015/582

§ 28 Riktlinje för publicering och utlämnande
av kallelser inom
nämndsadministrationen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Följande riktlinje för publicering respektive utlämnande av kallelser till
nämndssammanträden (inklusive kommunstyrelsen) samt där tillhörande handlingar ska
gälla från beslutsdagen:
Kallelsen i sin helhet, inklusive beslutsförslag och beslutsunderlag, publiceras på Höörs
kommuns hemsida och lämnas ut till allmänhet/journalister (främst genom hänvisning till
hemsidan) samma dag som kallelsen görs tillgänglig på Höör24. Nämndprotokoll och
kommunstyrelseprotokoll publiceras på hemsidan samma dag som eller dagen efter
justeringen.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har upprättat ett underlag för diskussioner rörande när publicering
respektive utlämnande av kallelser till nämndssammanträden samt där till hörande
handlingar.
Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Bifallsyrkandet biträds av Björn Andreasson (M), Christer Ohlsson (M) och Erik
Mårtensson (KD).
Christer Olsson (M) yrkar att sista meningen ska ändras till: Nämndprotokoll och
kommunstyrelseprotokoll publiceras på hemsidan samma dag som eller dagen efter
justeringen.
Stefan Lissmark (S) yrkar att journalister/allmänhet ändras till allmänhet/journalister.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett bifallsyrkande och två tilläggsyrkanden.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och tilläggsyrkandena.

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-01
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Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 § 16.
2. Diskussionsunderlag, 2016-01-13.
3. Reflektioner (mail) från Tobias Lagerholm, 2016-01-19.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KSF 2015/475

§ 29 Sammanträdesplan 2016, fastställande av
extra dagar för ksau och ks
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Extra halva sammanträdesdagar för kommunstyrelsen fastställs till tisdagen den 12 april,
onsdagen den 8 juni, tisdagen den 11 oktober och tisdagen den 15 november 2016.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören och kommunkansliet har uppdragits av kommunstyrelsen (2015-1207, § 265) att ta fram förslag på fyra extra sammanträdesdagar för 2016. Syftet med de
extra dagarna är att undvika alltför långa kommunstyrelsesammanträden.
Kommundirektören och kanslichefen har efter diskussioner med ekonomichefen kommit
fram till att det kan förutses att det i april, juni, oktober och november kommer upp särskilt
tidskrävande ärenden till beslut. Dessa månader kan därför vara lämpliga tidpunkter för
de extra sammanträdena.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 § 18.
2. Fastställd sammanträdesplan.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-12-07, § 265.
4. Sammanträdesplan inkl extra kommunstyrelsesammanträden.
5. Tjänsteskrivelse remissvar extra ks 2016-01-08.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KSF 2016/18

§ 30 Beställning av bostäder från Höörs
Fastighetsaktiebolag (HFAB)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Höörs kommun beställer av Höörs Fastighetsaktiebolag 7 st bostäder avsedda för
nyanlända familjer.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott att anskaffa
boende för de familjer med permanent uppehållstillstånd som kommer anvisas till
kommunen under 2016. Enligt nuvarande besked från Migrationsverket kommer ca 10
familjer anvisas till Höörs kommun under 2016. Det finns tre bostäder tillgängliga och
kommundirektören har därför beställt 7 st bostäder lämpliga för familjer på två vuxna och
tre barn av Höörs Fastighetsaktiebolag (HFAB). HFAB har efterfrågat ett formellt beslut
på beställningen.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 § 23.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-24 § 294.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KSF 2015/524

§ 31 Kurser och konferenser 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Inbjudan till konferensen ”Sverige tillsammans, Malmö och Kristianstad, 22 januari och
11 mars 2016, arrangör är Länsstyrelsen.
2. Inbjudan till konferens om miljötillståndet i Skåne samt om tillståndsprövning, Malmö,
20 januari 2016, arrangör är Handelskammaren.
3. Inbjudan till seminarium ”Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare”,
Stockholm, 9 februari 2016, arrangör är Sveriges Kommuner och Landsting.
4. Inbjudan till kurs ”Risk- och säkerhetsarbete i offentliga verksamheter”, Stockholm, 1415 mars 2016, arrangör är Informa IMC Sweden.
5. Inbjudan till konferens ”Presidiedagar 19-20 april 2016 för miljö-, plan- och
byggnadsnämnder”, Nacka, 19-20 april 2016, arrangör är Sveriges Kommuner och
Landsting.
6. Inbjudan till seminarium ”Nya tillfällen - Halvdagsseminarium”, Stockholm, 25 februari
2016, Malmö, 3 mars 2016 eller Göteborg 10 mars 2016, arrangör är Insight Events
Sweden.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KSF 2015/553

§ 32 Anmälningar KS 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18.
2. Protokoll från styrelsesammanträde i HFAB 2015-12-09.
Från ksau 2016-01-18:
1. Nya föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. KSF 2015/536
2. Nya föreskrifter om hantering av explosiva varor från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. KSF 2015/537
3. Protokoll/minnesanteckningar från styrelsemöte i MalmöLundregionen, 2015-10-13 och
2015-12-08.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

