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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-10-07 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2013-10-07, 18.30 – 20.00       
   
      
Beslutande Enligt deltagarlista, bilaga 1 
   
   
   
   
    
        
        
   
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Maria Bondesson och Lina Petersson från Torskolan § 131 
 Hans Frost, Tekniknod § 132 
     
   
   
   
   
Utses att justera Mona Magnusson, M och Lena Gustafsson, V       
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2013-10-08 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 130 - 140      

    
 Ordförande Sten Bondesson  
   ..............................................................................................................     

 Justerande Mona Magnusson                              Lena Gustafsson 

   ..................................................................................................................................................................    

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunfullmäktige    

 
Sammanträdesdatum 

 
2013-10-07 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-10-08    Datum för anslags 
nedtagande 

2013-10-30  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Bilaga 1 

 
Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 

 

Ledamot Närvarande 
§ 

Tjänstgörande ersättare 

Roland Swedestam, S Ja       

Håkan Algotsson, C Ja   

Ann-Britt Mårtensson, S, 2:e vice ordförande Ja  

Christofer Johansson, C Ja       

Mona Magnusson, M Ja  

Sören Bondesson, S Ja       

Eva-Kristina Berg, C Ja   

Roger Pettersson, TP Nej Åke Gullin, TP 

Henrik Nilsson Bokor, S Ja   

Sten Bondesson, C, ordförande Ja   

Kjell Johansson, KD Ja   

Christina Lönnqvist, S Ja       

Ewy Svensson, M Nej Anders Palmér, M 

Marcus Johansson, C Ja   

Peter Ludvigsson, S Nej   

Anita Borg, C Ja   

Lars Sjöholm, MP Ja   

Johnny Hansson, SD Ja       

Margareta Ohlin, FP Ja   

Emöke Bokor, S  Ja  

Pär Larsson, C Ja   

Monica Fredriksson, TP Ja   

Bernt Nykvist, S Ja       

Magnus Nilsén, M Ja       

Lena Gustafsson, V Ja    

Irma Folkesson, C  Nej Elsie Ludwig, C      

Jill Jonsson, S Ja       

Åsa Haglund – Rosenborg, C  Ja    

Christer Söderholm, KD, 1:e vice ordförande  Ja   

Roger Isberg, S Ja       

Linda Eriksson, C Ja   

Birgitta Arvidsson, S Ja   

Magnus Svensson, M Ja   

Christina Svensson, C Ja   

Hans Larsson, S  Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 130 - 140 
 
 Speakers Corner 
 
§ 130 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, Kristdemokraterna 
§ 131 Information från elevernas Polenresa 
§ 132 Hans Frost informerar om Tekniknod  
§ 133 Ny ersättare i bildningsnämnden, Folkpartiet 
§ 134 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående  
  ekonomistyrning och ekonomisk uppföljning 
§ 135 Motion – Utred förutsättningar att bygga ny skola i Torsås 
§ 136 Motion – Renovering av högstadieskolan i Torsås 
§ 137 Öppet brev gällande ombyggnad Torskolan 
§ 138 Ökat mottagande av nyanlända 
§ 139 Icke verkställda beslut kvartal II, 2013 
§ 140 Sammanträdestider november och december 2013 
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Mellan klockan 18.00 – 18.20 anordnas Speakers Corner för allmänheten. 
Ingen gick upp i talarstolen. 
 
 
 

KF § 130/13 
KF § 107/13 13/KS0137 
Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, Kristdemokraterna
       
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2013-09-26 om ny ledamot/ersättare i kommun-
fullmäktige efter avgående ledamot Ewa Bonér, KD från och med 2013-09-26 
till och med 2014-10-31. 
 
Ledamot: 
 
Kjell Johansson 
Kyrkebo 117 
385 92 Gullabo 
 
Ersättare: 
 
Kjell Mattsson 
Gullabovägen 24 
385 92 Gullabo 
-----  
Sändlista 
Kjell Johansson, KD 
Kjell Mattsson, KD  
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KF § 131/13 13/KS0013 

Information från elevernas Polenresa      

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-04-24 § 101 att avsätta 75 000 kronor under 
tre år till Toleransprojektet under förutsättning att fonden fortsätter att 
generera avkastning. 
 
Den 4 september 2013 åkte årskurs 9 på Torskolan till Polen i tre dagar för att 
lära sig mer om vad som hände under andra världskriget. 
 
Maria Bondesson och Lina Petersson informerar om deras upplevelse från 
bland annat Westerplatte där det första skotten sköts i 2:a världskriget  
1939-09-01 och förintelselägret i Stutthof.  
 
Ordförande Sten Bondesson, C tackar eleverna för en intressant och gripande 
redovisning från Polenresan. 
-----  
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KF § 132/13 13/KS0022 

Hans Frost informerar om Tekniknod      

 
Ärendebeskrivning 
 
Koordinator vid Tekniknod Sydost Hans Frost informerar om bakgrunden till 
Tekniknod Sydost Torsås.  
 
Det pågår flera spännande utvecklingsmöjligheter på tekniknoden inom 
Linnaeus Technical Centre.  
 
Idag ingår fler än 30 företag i tekniknoden, varav tolv från Torsås kommun. 
Fjorton forskare har anställning i företagen med att utveckla olika projekt. 
 
Det framkom att TM Design är på väg att förvärva ett företag i annan 
kommun samt att ett företag i Torsås och ett i Växjö utvecklar metoder för 
markberedning och snabbare plantering av ny skog. 
 
Södra Timber är involverade i ett projekt inom lönsam produktion och 
systemekonomi. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera informationen från koordinator vid Tekniknod Sydost Hans Frost. 
----- 
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KF § 133/13 
KF § 131/13 13/KS0157 
Ny ersättare i bildningsnämnden, Folkpartiet 
       
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger från Folkpartiet att ny ersättare i bildningsnämnden för 
Folkpartiet blir Elsa Jannert.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att utse Elsa Jannert, FP som ersättare i bildningsnämnden. 
-----  
Sändlista 
Elsa Jannert, FP 
Bildningsnämnden 
Löneavdelningen  
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KF § 134/13   13/KS0160 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
ekonomistyrning och ekonomisk uppföljning 

 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam och Henrik Nilsson Bokor, Socialdemokraterna ställd 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående ekonomistyrning 
och ekonomisk uppföljning. 
 
Någon vecka efter det att kommunfullmäktige godkänt delårsbokslutet och 
innan kommunstyrelsen samlas för att inleda upprättandet av ett budgetförslag 
för 2014 kompliceras återigen förutsättningarna för den ekonomiska 
planeringen ytterligare av budgetuppföljningen. 
 
1. Anser kommunstyrelsens ordförande att kommunens ekonomistyrning 

och uppföljning fungerar på ett tillfredställande sätt? 
 

2. I vilken utsträckning fungerar ekonomikontorets roll i den ekonomiska 
uppföljningen som central controller funktion idag? 

 
Svar föreligger från kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C som 
anser att ombildningen av ekonomikontoret har varit bra och lett till att det 
har skapats en organisation som kan ge samtliga förvaltningar i kommunen 
stöd i deras ekonomiska planering och uppföljning. Tidigare fanns inte den 
möjligheten.  
 
Dessutom ger den nya organisationen möjlighet till ett utökat utbyte mellan de 
två stora förvaltningarna under bildningsnämnd och socialnämnd. 
Organisationen är också betydligt stabilare idag eftersom man inte är lika 
beroende av enskilda personer i organisationen. 
 
Däremot hade det varit önskvärt att vi hade kommit längre när det gäller 
inarbetning av en resursfördelningsmodell i kommunens ekonomiska 
planering. Detta är ett omfattande arbete som kräver att man ingår i ett nätverk 
av kommuner av liknande karaktär och anlyserar hur den ekonomiska 
redovisningen är uppbyggd och hur intäkterna fördelas som underlag för de 
politiska prioriteringarna. Det handlar alltså mycket om benchmarking och att 
lära av varandra. Det är viktigt att detta arbete fortsätter eftersom vi 
fortfarande står inför stora utmaningar även om Alliansregeringen från och 
med 2014 inför en mer rättvis fördelningsmodell som avsevärt gynnar 
ekonomin i vår kommun. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 134/13, Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående ekonomistyrning och ekonomisk 
uppföljning 
 
När det gäller uppföljningen så finns det anledning att ifrågasätta hur detta har 
organiserats och hanterats när man ställs inför så stora prognostiserade 
avvikelser och förändringar som socialnämnden har redovisat under de senaste 
veckorna. Detta är inte tillfredställande och ställer krav på att man ser över 
arbetsmetoderna inte bara på ekonomikontoret utan även på social-
förvaltningen för att undvika liknande avvikelser i framtiden. Det är ett arbete 
som pågår och jag är övertygad om att man kommer att återkomma med 
förslag för att komma till rätta med detta. 
 
Det handlar om att inte i första hand jaga syndabockar utan lära sig av sina 
misstag för att därigenom ständigt förbättra och utveckla vår kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att interpellationen härmed anses föredragen samt 
 
att notera svaret. 
-----  
Sändlista 
Roland Swedestam och Henrik Nilsson Bokor, Socialdemokraterna 
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KF § 135/13 
KS § 220/13 
AU § 271/13 
AU § 88/13 
KF § 23/13   13/KS0040 
Motion – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås 

 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Ohlin och Lina Milesson, Folkpartiet hemställer i en motion att även 
alternativet nybyggnad av skola medtages i fastighetsutredningen.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås överlämnas  
     till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att motionen – Utred förutsättningarna att bygga ny skola i Torsås överlämnas  
     till lokalutredningen för beredning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-09-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses motionen härmed besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-09-24 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses motionen härmed besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses motionen härmed besvarat. 
-----  
Sändlista 
Margareta Ohlin och Lina Milesson, Folkpartiet  
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KF § 136/13 
KS § 221/13 
AU § 272/13 
AU § 89/13 
KF § 24/13   13/KS0041 
Motion – Renovering av högstadieskolan i Torsås 

 
Ärendebeskrivning 
 
Irma Folkesson, kommunfullmäktigeledamot och Östen Barrdahl, ersättare i 
kommunfullmäktige hemställer i en motion att bildningsnämnden med det 
snarast ger Torsås Fastighets AB uppdraget att ta in offerter på renovering av 
högstadiebyggnaden och så snart som möjligt börja renovera densamma.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-11: 
 
att motionen – Renovering av högstadieskolan i Torsås överlämnas till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-03-05: 
 
att motionen – Renovering av högstadieskolan i Torsås överlämnas till  
     lokalutredningen för beredning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-09-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses motionen härmed besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-09-24 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses motionen härmed besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses motionen härmed besvarat. 
-----  
Sändlista 
Irma Folkesson och Östen Barrdahl Centerpartiet 
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KF § 137/13 
KS § 219/13 
AU § 270/13 
KS § 114/13 
AU § 143/13 13/KS0079  
Öppet brev gällande ombyggnad Torskolan 
      
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson har i ett öppet brev till politiker i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, 
bildningsnämnden och socialnämnden i Torsås kommun ställt följande frågor: 
 
1. Vilka beslut är du som politiker beredd att ta för att förbättra skolmiljön 

för hundratals elever på Torskolan? 
2. Då ombyggnaden av Torskolan är en kommunal angelägenhet, när är du 

beredd att besluta om ombyggnadsfrågan i kommunfullmäktige? 
3. Vad kommer du som politiker göra för att påskynda att ett hållbart, 

långsiktigt beslut tas om ombyggnaden och att ombyggnationen kommer 
igång omgående? 

 

Arbetsutskottet föreslår 2013-04-16 kommunstyrelsen besluta: 
 
att som svar på brevet gällande ombyggnad av Torskolan hänvisas till pågående  
     lokalutredning samt 
 
att överlämna Marie Janssons öppna brev till kommunfullmäktige.   
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-04-23 
 
Enligt begäran från ordförande Håkan Algotsson, C ajourneras sammanträdet 
mellan 20.55 - 21.00.  

 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-04-23: 
 
att återremittera ärendet för vidare beredning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2013-09-17 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses brevet besvarat. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 137/13, Öppet brev gällande ombyggnad 
Torskolan 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2013-09-24 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses brevet besvarat. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 2013-10-07 
 
Roger Isberg, S frågar varför man börjar med att renovera högstadiet när hela 
Torskolan behöver renoveras. 
 
Marcus Johansson, C svarar att man börjar med högstadiet eftersom det är 
mest akut där.   
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 att påbörja  
     projektering av Torskolans högstadium anses brevet besvarat. 
-----  
Sändlista 
Marie Jansson  
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KF § 138/13 
KS § 210/13 
AU § 288/13 
AU § 195/13 
AU § 179/13 
AU § 63/13   13/KS0046 
Ökat mottagande av nyanlända 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar län har fått ett höjt länstal, vilket innebär att länet ska ha beredskap att 
ta emot fler nyanlända. Länstalet för 2012 var fastställt till 616 och den nya 
siffran för 2013 är 1 208. Av de 1 208 ska 587 platser vara anvisningsbara, det 
vill säga platser som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket kan anvisa en 
person till. 
 
Torsås kommun har idag en överenskommelse om att årligen ta emot 15 ny-
anlända, varav 8 anvisningsbara platser. Denna överenskommelse lever 
kommunen mycket väl upp till och flyktingmottandet fungerar bra i 
kommunen. 
 
Länsstyrelsen föreslår att Torsås kommun under 2013 åtar sig att ta emot 55 
nyanlända varav 46 anvisningsbara platser. 
 
Hänsyn har tagits till kommunens storlek, arbetsmarknad, andel utrikes födda, 
tillgång till bostäder samt mottagande av ensamkommande barn. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-02-19: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden och bildningsnämnden, 
 
att inhämta från Torsås Bostads AB vilka lägenheter som finns som är  
     lämpliga för nyanlända,  
 
att inhämta synpunkter från Arbetsförmedlingens på deras syn gällande  
     arbetet med integration i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att bjuda in till ett informationsmöte med Länsstyrelsen med anledning av ökat  
     mottagande av nyanlända, 
 
att integrationsenheten lämnar en lägesrapport över de flyktingar som idag 
     finns i Torsås kommun. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 138/13, Ökat mottagande av nyanlända 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-05-20 
 
Martina Almqvist, Länsstyrelsen redovisar ärendet. 
 
Integrationsuppdraget är att överlägga och träffa överenskommelse med 
kommunerna om flyktingdeltagande. 
 
Prognos 2013 – 2017: 54 000 asylsökande (Syrien, Somalia, Afghanistan och 
Eritrea). 
 
Cirka 6 000 personer med uppehållstillstånd väntar på kommunplacering varav 
cirka 400 i Kalmar län. 
 

Torsås kommun 
 
Utrikesfödda kvinnor och män 2012: cirka 7,5 procent. 
 
Mottagna nyanlända 2012: 26 stycken (överenskommelse 20 stycken). 
 
Antal anvisningsbara platser: 8 stycken (överenskommelse totalt 15 stycken). 
 
Mottagna via anvisning 2012: 25 stycken (överenskommelse 8 stycken). 
 
Förslag till ny total överenskommelse 55 stycken (46 varav anvisningsbara 
platser). 
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl informerar om att idag finns det fyra 
ensamkommande flyktingbarn i Torsås och att två till väntas i augusti 2013. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2013-04-08 § 78 att godkänna tillförordnad 
bildningschef Lisbeth Kromnows svar om ökat mottagande av nyanlända.  
 
Arbetsförmedlingen genom Thomas Andersson lämnar 2013-03-05 följande 
synpunkter: 
 
Etableringsuppdraget bygger på ett väl utvecklat samarbete mellan Arbets- 
förmedling, kommun och andra aktörer och hänvisar till den lokala 
överenskommelse som finns.  

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 138/13, Ökat mottagande av nyanlända 
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-05-08: 
 
att uppdra åt socialnämnden att återkomma med förslag på överenskommelse  
     om ökat mottagande av nyanlända, 
 
att notera informationen.  
 

Arbetsutskottets behandling 2013-09-17 
 
Socialnämnden beslutar 2013-08-21 § 91 beslutar att Torsås kommun tar emot  
27 nyanlända per år varav 13 anvisningsbara platser. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att bjuda in biträdande socialchef Jan Ekdahl för en redovisning av social-  
     nämndens beslut gällande mottagande av nyanlända. 
 

föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att Torsås kommun tar emot 27 nyanlända per år varav 13 anvisningsbara  
     platser, 
 
att notera biträdande socialchef Jan Ekdahls tjänsteskrivelse daterad  
     2013-05-24. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-09-24 
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl redovisar socialnämnden beslut 2013-08-21  
§ 91 att Torsås kommun tar emot 27 nyanlända per år varav 13 anvisningsbara 
platser. 
  

Kommunstyrelsen föreslår 2013-09-24 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att Torsås kommun tar emot 27 nyanlända per år varav 13 anvisningsbara  
     platser, 
 
att notera biträdande socialchefens tjänsteskrivelse daterad 2013-05-24. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 138/13, Ökat mottagande av nyanlända 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2013-10-07 
 
Johnny Hansson, SD frågar om vi har ekonomiska resurser samt arbetstillfälle 
att ta emot fler nyanlända? Har vi det så är det inga problem. 
 

Yrkande och proposition 
 
Henrik Nilsson Bokor, S med instämmande av Marcus Johansson, C yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lena Gustafsson, V yrkar att Torsås kommun tar emot 35 personer. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att Torsås kommun tar emot 27 
nyanlända per år varav 13 anvisningsbara platser. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Torsås kommun tar emot 27 nyanlända per år varav 13 anvisningsbara  
     platser, 
 
att notera biträdande socialchefens tjänsteskrivelse daterad 2013-05-24. 
-----  
Sändlista  
Migrationsverket 
Socialnämnden 
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KF § 139/13 
KS § 211/13 
AU § 289/13   13/KS0091 
Icke verkställda beslut kvartal II, 2013    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

Rapport kvartal II, 2013 
 
Antal icke verkställda beslut: 17 
Typ av bistånd: Boendestöd (9) 

 Daglig verksamhet (6) 
 Individ- och familje- 

 omsorgen (2)+ 1*  
Antal dagar från beslut till rapportering: Boendestöd 10 751 

 Daglig verksamhet 6 748 
     Individ- och familje- 

 omsorgen 518 + 116* 
Antal män: 3, 2, 1* 
Antal kvinnor 6, 4, 2 
 
När det gäller boendestöd (9 beslut) och daglig verksamhet (6 beslut) så är 
dessa beslut fattade under perioden 2006-01-01 till 2012-02-25 men inte 
verkställt fullt ut. Någon rapportering av dessa ej verkställda beslut har inte 
gjorts tidigare. 
 
Individ- och familjeomsorgen (2beslut) har under kvartal II, 2013 verkställt ett 
av besluten. Ytterligare ett beslut * har tillkommit i redovisningen. Detta avser 
ett beslut som fattats under kvartal IV, 2012. Under kvartal II, 2013 har denna 
ansökan återtagits. 
 
En Lex- Sarah anmälan är gjord och skickad till Inspektionen för Vård och 
Omsorg 2013-07-16.   
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 139/13, Icke verkställda beslut kvartal II, 2013    
 
Arbetsutskottet beslutar 2013-09-17: 
 
att bjuda in biträdande socialchef Jan Ekdahl för en uppföljning av vidtagna  
     åtgärder utifrån rapporten över icke verkställda beslut för kvartal II, 2013. 
 

föreslår kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2013. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-09-24 
 
Biträdande socialchef Jan Ekdahl redovisar de åtgärder som gjorts utifrån 
redovisningen av icke verkställda beslut kvartal II, 2013. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-09-24: 
 
att notera biträdande socialchefens redovisning. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2013. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal II, 2013. 
-----  
Sändlista 
Socialnämnden 
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KF § 140/13   13/KS0001 
Sammanträdestider november och december 2013  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Sten Bondesson, C föreslår att kommunfullmäktiges sammanträde 
i november 2013 börjar klockan 17.30 och sammanträdet i december 2013 
börjar klockan 18.00. Lokal för sammanträdet i december meddelas senare. Vid 
sammanträdena kommer Speakers Corner och allmänhetens frågestund att 
utgå. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna sammanträdestiderna i november och december 2013 samt  
 
att Speakers Corner och allmänhetens frågestund utgår. 
----- 

 


