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§ 132
Kurser och konferenser 2016
KS 2016.0024.000

Ärendet
Länsstyrelsen Skåne - Dialogmöte flyktingmottagande 2017 samt
förändrade regelverk gällande mottagandet av ensamkommande barn
och unga, Malmö, 2016-10-12.
Sveriges Byggindustrier - Framtidsbygget, Helsingborg, 2016-10-28
Kommunförbundet Skåne - KSO forum, 2016-10-14, Lund.
Skånetrafiken - kommundialog om förslag till Skånetrafikens nya
biljett- och betalsystem, Malmö, 2016-10-06 och
Kristianstad, 2016-10-11.
Kommunförbundet Skåne - Kommunledningskonferens, Lund,
2016-10-21
Beslutsunderlag
Kurser och inbjudningar.
Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner deltagande för Kerstin Persson vid Dialogmöte flyktingmottagande
2017, Malmö, 2016-10-12.
2. Godkänner deltagande för Kenneth Dådring vid Framtidsbygget, Helsingborg,
2016-10-28.
3. Godkänner deltagande för Kerstin Persson vid KSO forum, Lund, 2016-10-14.
4. Godkänner deltagande för Kenneth Dådring vid Kommunledningskonferens,
Lund, 2016-10-21.
_____
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§ 133
Projekt Hemvist
KS 2016.1219.133

Ärendet
Projektledare Josephine Fischer informerar om ”Projekt Hemvist”, ett projekt som
genomförts under perioden 20160103-20160703.
Under våren utreddes olika bostadslösningar inom projektet Hemvist. Projektet har
finansierats med utvecklingsmedel från Länsstyrelsen, så kallade §37 medel för att
utveckla flyktingmottagandet. Inom projektet har en utredning gjorts kring vilka
möjligheter som finns att utöka antalet tillgängliga bostäder, främst utifrån
kommunens olika behov. Fokus har varit att hitta nya möjligheter och erbjuda nya
perspektiv, föreslagna lösningar ska samtidigt vara genomförbara i ett kortare
perspektiv.
Kommunledningsförvaltningen föreslås ta fram ytterligare information kring hur
olika boendelösningar, kort- och långsiktigt, ska kunna finansieras med aktuell
tidsplan.
Beslutsunderlag
Jonathan Vikstens skrivelse 2016-10-03.
Projektrapport Hemvist.
Görans Tesfais och Henric Ehrenbergs yttrande 2016-09-26.
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar åt Kommunledningsförvaltningen att arbeta vidare med att ta fram förslag
på olika boendelösningar samt ytterligare information kring hur olika
boendelösningar, kort- och långsiktigt, ska kunna finansieras med aktuell tidsplan.
_____
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§ 134
Utvärdering av landsbygdsråd
KS 2015.0009.103

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-10, § 115, att inrätta ett Landsbygdsråd.
Syftet med rådet var bland annat att det skulle vara ett samarbetsorgan för
kommunens landsbygd och mindre tätorter, vitalisera den politiska debatten vad
gäller landsbygdsfrågor samt stödja och stimulera lokala initiativ och lokal
utveckling. Rådet skulle också stimulera till en positiv utveckling, informera om
aktiviteter, driva egna frågor, organisera informationsträffar samt vara ett
remissorgan.
Kommunstyrelsen beslutade också att rådet skulle hålla fyra möten och därefter
skulle en utvärdering göras. I augusti 2016 har en utvärdering skickats ut till rådets
medlemmar och en sammanställning av resultaten planerades att redovisas. På grund
av tidsbrist bordlades frågan till nästkommande möte den 18 oktober. Rådet önskade
dock att samanställningen skulle redovisas till Kommunstyrelsen för information.
Beslutsunderlag
Eu-samordnare Anna Törnqvists skrivelse 2016-10-03.
Sammanställning av utvärderingsfrågor, bilaga Au § 134/16.
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 115.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Informationen noteras.
_____
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§ 135
Landsbygdsrådets samarbete kring bredbandsutveckling
KS 2014.1189.005

Ärendet
Landsbygdsrådet arbetar tillsammans med Bjäre Kraft kring bredbandsutveckling på
landsbygden.
Av de pengar som fanns att söka i Bredbandsstödet från EU för Skåne fick Bjäre
Kraft samtliga sökta medel till Ängelholm, Båstad och Klippan. Pengarna skall
finansiera Landsbygdsutbyggnaden av fiber och fördelas genom att Bjäre Kraft står
för 20 %, hushållen för 20 % och resterande kostnad täcks upp av Bredbandsstödet.
Bjäre Kraft har valt att börja arbeta i Klippans kommun.
Efter att IT-chef, Carl-Gunnar Thosteman samt representanter från Bjäre Kraft
informerat Landsbygdsrådet om läget och strategin för fiberutbyggnad på
landsbygden ser ut i Klippans kommun, valde rådet att tillsätta en grupp med
representanter, från rådet, för de områden som stödet täcker. Denna grupp,
fibergruppen, kommer finnas behjälplig så att informationen till hushållen blir så rätt
riktad som det går samt att lokala träffar kan ske. Det är viktigt att hushållen får
information om vad som gäller om man väljer att gå med och vad det innebär att
ställa sig utanför.
Ett första möte med fibergruppen och Bjäre Kraft har skett och skyltar är uppsatta
eller på väg upp. Detta har redan resulterat i ett antal intresseanmälningar. För att
arbetet skall gå över i avtalsfas krävs minst 926 intresseanmälningar (totalt med
fastboende och fritidshus).
Beslutsunderlag
Anna Törnqvists skrivelse 2016-10-03.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 136
SCB - Medborgarundersökning hösten 2015
KS 2015.0603.013

Ärendet
Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson informerar kort om resultatet av SCB´s
Medborgarundersökning som genomförts under hösten 2015.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-13, § 2, att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att förmedla de resultat som rör respektive nämnd samt att uppdra åt
respektive nämnd att återkomma med plan för arbetet avseende förbättringsåtgärder.
Kommunledningsförvaltningen och teknisk förvaltning har tagit fram tidplan för
förbättringsåtgärder för Kommunstyrelsens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 2.
Sammanfattning avseende uppdrag från Kommunstyrelsen § 2.
Utvecklingsstrateg Anna Ilirzons skrivelse 2016-06-27, bilaga a Au § 136/16.
Tekniska förvaltningens skrivelse 2016-09-15, bilaga b Au § 136/16.
Rapport gällande SCB:s medborgarundersökning hösten 2015.
Rapportbilaga till SCB:s medborgarundersökning hösten 2015.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner kommunledningsförvaltningens och tekniska förvaltningens plan för
arbete med förbättringsåtgärder avseende kommunens resultat vid SCB´s
medborgarundersökning 2015.
_____
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§ 137
Tillämpning av maxtaxa för socialnämndens ansvarsområde Klippan
KS 2015.0996.043

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-23, 73, att godkänna avgifter/ersättningar för
socialförvaltningens ansvarsområde enligt Socialnämndens förslag
(bilaga A-D Kf § 73/16) vilka ska gälla från och med 2016-09-01.
Taxan utgick från Socialtjänstlagen 8 kap 5 § (maxtaxa) och beslutet har vunnit laga
kraft. Detta innebär att maxtaxan, från och med 2016-09-01, kommer att uppgå till
1990 kronor.
Socialnämnden har initierat ärendet ånyo för formellt beslut om tillämpning av
maxtaxa.
I Socialtjänstlagen 8 kap. 1 § regleras kommunens möjlighet att ta ut avgifter och i
8 kap. 5 § anges att den enskildes avgifter får
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 §
sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet,
2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539
gånger prisbasbeloppet. Lag (2015:967).
Begränsningen kallas för maxtaxa.
Kommunfullmäktiges beslut den 23 augusti gäller alltjämt och förslaget till beslut
om att socialnämnden ska tillämpa maxtaxan enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen och
att socialnämnden, utan särskilt beslut, ska följa de ändringar av maxtaxan som följer
av nationella regelverk kräver enligt Socialnämnden ett förtydligande.
Socialnämnden beslutade 2016-09-28, § 122, att socialnämnden ska tillämpa
maxtaxan 1890 kr/mån enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen vilket ska omprövas
årligen. Beslutet ska gälla från och med 2016-11-01.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2016-09-28, § 122.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-08-23, § 73,
med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänner att maxtaxan på 1890 kr/mån tillämpas enligt 8 kap. 5 § Socialtjänstlagen vilken ska omprövas årligen.
2. Avgifter/ersättningar ska gälla från och med 2016-11-01.
Signatur justerare
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3. Uppdrar åt ekonomikontoret att till Kommunstyrelsens sammanträde i november
ta fram information kring hur budget för år 2017 påverkas av beslutet.
_____
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§ 138
Cykelstrategi för Skåne
KS 2016.1112.510

Ärendet
Region Skåne har 2016-09-02 inkommit med remiss avseende Cykelstrategi för
Skåne vilken har sin utgångspunkt i strategidokumenten Det öppna Skåne 2030, Det
flerkärniga Skåne och remissversionen av Strategi för ett hållbart transportsystem i
Skåne 2050.
Familjen Helsingborg har yttrat sig om förslaget.
Beslutsunderlag
Regionala utvecklingsnämndens missiv 2016-08-29.
Cykelstrategi för Skåne 2016-08-29.
Gemensamt yttrande från Familjen Helsingborg 2016-10-05, bilaga Au § 138/16.
Arbetsutskottets beslut
Godkänner Familjen Helsingborgs yttrande som eget svar till Region Skåne
avseende Cykelstrategi för Skåne.
_____
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§ 139
Yttrande angående ansvar för hjärtstartare
KS 2015.1534.776

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2016-05-2, § 53, beslutat uppdra åt kommunledningsförvaltningen att skyndsamt utreda juridiskt ansvar för hjärtstartare samt lämplig
organisation för eventuella inköp, skötsel, underhåll, information och utbildning
jämte lämplig placering i kommunens verksamheter.
Läkemedelsverket påtalar på sin hemsida att verket fått signaler om att det finns
brister i underhållet av hjärtstartare. Konsekvenserna av uteblivna kontroller, batterioch elektrodbyten kan bli mycket allvarliga. Det är innehavaren av hjärtstartare som
har ansvar för att produkterna underhålls regelbundet. Vid problem med produkter
ska tillverkare/leverantör alltid kontaktas. Alla innehavare av hjärtstartare har ansvar
för att underhålla produkterna regelbundet och att rutiner för detta finns. Rutiner kan
exempelvis handla om kontroll av batterivarningssignal, utbyte av batterier och
elektroder i enlighet med tillverkares instruktioner. Risken för händelser med utebliven funktion samt allvarliga tillbud kommer att öka om innehavare av produkterna
saknar fungerande rutiner för underhåll. Läkemedelsverket uppmanar innehavare av
hjärtstartare att alltid kontakta tillverkaren/distributören när det har uppstått problem
med produkt eller om det har inträffat en situation där hjärtstartaren inte har fungerat
på det avsedda sättet. Kontakt med tillverkaren/leverantör bör tas oavsett om vad
som kan antas vara orsaken till den inträffade situationen. Tillverkare har en undersökningsplikt av det inträffade och även en rapporteringsplikt till Läkemedelsverket.
Som innehavare av hjärtstartare får det alltjämt anses oklart om kommunen som
offentlig organisation tar på sig något medicinskt eller juridiskt ansvar för
hjärtstartarens funktion. Det är därför väldigt viktigt att det finns rutiner för att
tillförsäkra att utrustning i kommunens regi fungerar och att den går att använda.
I många kommuner är det räddningstjänsten som har det övergripande ansvaret över
hjärtstartare dvs sköter underhåll och ger utbildningar. I vissa kommuner leasas
hjärtstartarna och då ingår underhåll (årligt byte av elektroder) m.m. i leasingen. Det
finns även möjligheten att respektive förvaltning köper in och svarar för underhåll
själva eller köper det som en separat tjänst.
Vid införskaffande av en (1) hjärtstartare till kommunhuset skickades förfrågningar
(konkurrensutsättning) till följande företag.
- HLR-direkt – säljer hjärtstartare.
- Falck räddningstjänst – leasing.
- Dahl medical – säljer eller hyr ut.
För valet av leverantör av en hjärtstartare till kommunhuset har det inte varit aktuellt
att bygga upp en administration och tillsynsorganisation. Det är viktigt med regelSignatur justerare
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bunden tillsyn, kontroll av batterier, byte av elektroder (årligen). Vid leasing åvilar
eventuellt juridiskt ansvar för tillsyn ägaren/ leasinggivaren av hjärtstartaren. Av
dessa skäl har det valts korttidsleasing för hjärtstartaren i kommunhuset. Det är
respektive organisations behov och möjligheter att klara tillsyn av hjärtstartaren som
styr över vilket av ovanstående alternativ som lämpar sig bäst.
Det kan noteras att årskostnaden vid hyra/leasing ligger mellan 4000-6000 kr/år och
vid köp ca 12 000-15 000 kr/hjärtstartare. Såvida man väljer att köpa hjärtstartare
kan noteras att batteri håller 3-5 år och kostar ca 1000 – 3000 kr och elektroder bör
bytas årligen till en kostnad om ca 800-1000 kr/st. Vid skarp användning byts alltid
elektroder. Vid leasing ingår i kostnaden vanligtvis nya batterier och elektroder.
För bästa chans till överlevnad ska defibrillering ske inom 3 minuter. I vissa fall går
det att dela på en hjärtstartare mellan flera arbetsplatser. Många företrädare för
intresseorganisationer förordar att det ska finnas hjärtstartare på alla större
arbetsplatser.
Kommunens innehav av hjärtstartare utgörs av kommunhus och Klippans badhus.
Därutöver finns det hjärtstartare i kommunen på nedanstående platser.
Klippan:
Pappersbruket
Ramirent, Fäladsvägen
Kupolen
Oral design
Nordic Wellness
ICA Nära
ICA Kvantum
Bowlinghallen
Storängsgården
Åbyvallen (Klippans förenade fotboll är ägare)
Vårdcentralen Klippan
Capio Citykliniken

Östra Ljungby/ Stidsvig
Eriks Lanthandel
Gelita (2 olika platser)
Hillesgården
Ljungbyhed
Nationalparken
Ljungs fritidsområde/ Skäralid
Vårdcentralen Ljungbyhed
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Kommunala anläggningar/arbetsplatser där det vanligtvis förordas och finns
hjärtstartare är idrottsplatser, badhus, idrottshallar, ishallar, museum, kommunhus,
återvinningscentraler och vissa större skolor. Det tycks vara mer omtvistat om
behovet av hjärtstartare på särskilda boenden. Det finns de som förordar att det bör
finnas på särskilda boenden där olika former av aktiviteter anordnas (rehabilitering,
sjukgymnastik, motionspass). Det tycks variera från kommun till kommun.
Rutin för kostnadstäckning och placering av hjärtstartare:
•

I likhet med brandsläckare ska hjärtstartare hanteras som nödvändig utrustning
till byggnader/fastigheter. Kostnaden betalas av hyresgäst och fördelas genom
att belasta hyra/skötsel för respektive objekt.

•

För underhåll/tillsyn på hjärtstartare krävs i likhet med brandsläckare antingen
intern eller extern organisation. Detta kan såväl vid leasing/hyra som köp
hanteras genom särskilt avtal.
Vid större antal hjärtstartare förordas leasing/hyra och att ansvar för tillsyn, byte
av elektroder läggs på extern part genom särskilt avtal.

•

Ska alla arbetsplatser ha en hjärtstartare?
Det förordas att hjärtstartare finns på samtliga större kommunala kultur- och
idrottsanläggningar (sporthallar, badhus och större utomhusanläggningar såsom
Åbyvallen och friluftsbad), större återvinningscentraler, skolor och kommunhus.
Det ska alltid beaktas om hjärtstartare kan samordnas mellan olika verksamheter
som befinner sig i samma byggnader eller intilliggande byggnader.
I vilken utsträckning hjärtstartare är lämpliga för särskilda boenden bör bedömas
i samråd med socialförvaltningen.

•

Hjärtstartare på arbetsplats ska placeras så att den är lätt att finna vilket ofta är
entrén men får bedömas utifrån respektive verksamhets utformning.

Uppdrar åt tekniska förvaltningen att med utgångspunkt från ovanstående riktlinjer
svara för att kommunens arbetsplatser har erforderligt antal hjärtstartare.
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons yttrande 2016-09-16.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-05-24, § 53.
Yrkande
Kerstin Persson yrkar på följande redaktionella ändring av text för Rutin för
kostnadstäckning och placering av hjärtstartare st. 1 ”I likhet med brandsläckare ska
(ändras från bör till ska) hjärtstartare hanteras som nödvändig utrustning till
kommunens byggnader/fastigheter. Kostnaden betalas av hyresgäst och fördelas
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genom att belasta hyra/skötsel för respektive objekt.
Ändring av text i st. 6.
Hjärtstartare på arbetsplats ska (ändras från bör till ska) placeras så att den är lätt
att finna vilket ofta är entrén men får bedömas utifrån respektive verksamhets
utformning.
Kerstin Persson yrkar även att kommunens hjärtstartare ska registreras i Sveriges
Hjärtstartarregister vilket är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns
tillgängliga utanför sjukhus i Sverige och ägs av Svenska rådet för HLR.
Ordförande finner att Arbetsutskottet bifallit förslag om ändring av text i Rutin för
kostnadstäckning och placering av hjärtstartare.
Arbetsutskottets beslut
1. Antar rutin för kostnadstäckning och placering av hjärtstartare med redaktionell
ändring enligt ovan.
2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ansvara för att kommunens
hjärtstartare registreras i Sveriges Hjärtstartarregister.
3. Uppföljning ska ske vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-11.
_____
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§ 140
Ansökan från Skånes Nordväst Passages om driftbidrag
KS 2016.0884.048

Ärendet
Rönneådalen Skånes Nordvästpassage är ursprungligen ett LEADER projekt som är
avslutat. En ideell förening med samma namn består och arbetar vidare med att
upprätthålla det material som framtagits i LEADER-projektet enligt de mål och
riktlinjer som fanns samt marknadsför och informerar om de stora natur- och
kulturvärden som finns i Klippans kommun. Föreningen tror att de har den mest
komplettera dokumentationen av natur, kultur, flora, fauna och föreslagna besöksmål
Klippans kommun.
Föreningens årliga kostnader för att hålla igång hemsidan och dokumentationen till
foldrar och broschyrer uppgår till följande.
Webbhotell
300 kr
Dropbox
1800 kr
Kontorsmaterial
1000 kr
Summa
3 100
Utöver ovanstående tillkommer kostnader för kompletteringstryckning av
informationsmaterial, tidningsbroschyren ”Skåne nordvästpassage” samt tillverkning
skyltar, anslag informationsmaterial. Den totala kostnaden för föreningen bedöms upp
till 13 600 kr och då tillkommer kostnader för kommunens kontorsservice för
kompletteringstryckning av foldrar. Föreningen ansöker om driftsbidrag för år 2016
med 13 600 kr.
Vid kontakt med Kultur- och fritidsförvaltningen ser de inte ansökan som ett bidrag
vilket hanteras av Kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons förslag till beslut 2016-06-21.
Skånes Nordväst Passages ansökan 2016-05-26.
Arbetsutskottets beslut
1. Beviljar bidrag till Skånes Nordvästpassage Ideell Förening för år 2016
med 13 600 kr.
2. Finansiering sker genom Arbetsutskottets anslag till förfogande. Därefter kvarstår
187 100 kronor för år 2016.
3. Uppdrar till Kommunledningsförvaltningen att ta fram rutiner för framtida
handläggning av ansökan om bidrag från föreningar som, i en inledande fas,
drivits som projekt.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

16 (21)

Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 141
Motion gällande kameraövervakning för minskad brottslighet och ökad
trygghet- remiss
KS 2016.1234.142

Ärendet
Therese Borg (SD) har 2016-10-05 inkommit med motion gällande
kameraövervakning för minskad brottslighet och ökad trygghet.
Beslutsunderlag
Therese Borgs SD) motion 2016-10-05, bilaga Au § 141/16.
Arbetsutskottets beslut
Motionen remitteras till kommunledningsförvaltningen för yttrande.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 142
Motion om framtida boendeformer för äldre och funktionshindradesvar
KS 2016.0762.771

Ärendet
Hans-Bertil Sinclair (M) har 2016-04-26 inkommit med motion om framtida
boendeformer för äldre och funktionshindrade.
Beslutsunderlag
Treklöverns yttrande.
Socialnämndens protokoll 2016-09-28, § 133.
Hans-Bertil Sinclair m.fl. (M) motion 2016-04-26.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet bordläggs.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

17 (21)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 143
Motion om att möjliggöra en dagsaktuell politisk debatt- svar
KS 2016.0859.101

Ärendet
Therese Borgs (SD) har 2016-05-23 inkommit med motion om möjliggöra en
dagsaktuell politisk debatt.
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2016-09-02.
Therese Borgs (SD) motion 2016-05-23.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet bordläggs.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

18 (21)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 144
Motion angående urfolk, nationella minoriteter och minoritetsspråksvar
KS 2015.1039.100

Ärendet
Helena Dådring (M) har 2015-08-27 inkommit med motion angående urfolk,
nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-4-26, § 40, att återremittera ärendet till
Kommunstyrelsen för ytterligare utredning av i motionen lämnat förslag.
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2016-09-08.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-04-26, § 40.
Helena Dådrings (M) motion 2015-08-27.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet bordläggs.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

19 (21)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 145
Motion om att säkerställa likvärdiga rättigheter och underlätta
delaktighet i demokratin- svar
KS 2016.0860.630

Ärendet
Therese Borgs (SD) har 2016-05-23 inkommit med motion om att säkerställa
likvärdiga rättigheter och underlätta delaktighet i demokratin.
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons yttrande 2016-09-28.
Therese Borgs (SD) motion 2016-05-23.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet bordläggs.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

20 (21)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 146
Tema 2016
KS 2016.1217.280

Ärendet
Ärende för tema- au i oktober diskuteras.
Arbetsutskottets beslut
Tema-au i oktober ägnas åt Planfrågor och fastigheten Sågen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

21 (21)

