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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 156 Begäran om planbesked samt detaljplaneuppdrag - Bofinken 1 samt 

del av fastighet Klippan 3:145
§ 157 Analys av restaurang Seniorens verksamhet och ekonomi
§ 158 Elfdalens campingplats
§ 159 Överlåtelse av del fastigheten Stidsvig 2:85
§ 160 Omdisponering i investeringsbudget 2019 och 2020 för teknisk 

förvaltning
§ 161 Svar på motion om att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan 

delta i fullmäktiges sammanträden på distans
§ 162 Delårsrapport Kommunstyrelsen per 2019-08-31
§ 163 Delårsrapport Klippans kommun per 2019-08-31
§ 164 Sammanträdesdagar KSAU, KS, KF 2020
§ 165 Naturvårdsprogram Klippans kommun
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§153

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Boris Svensson att justera dagens 
protokoll.

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§154

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslistan.

  

Paragrafen är justerad
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§ 155

Kurser och konferenser  2019 
KS 2019.0003

Ärendet
Följande kurser och konferenser föreligger:

Konferens om våldsbejakande extremism - med inriktning på juridik, Stockholm 10 okt

Förbygga hot, hat och våld mot förtroendevalda, SKL 21 nov

Dialogträff med fokus på hur kommuner och arbetsförmedlingen kan ta nästa steg i den 
lokala samverkan

Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020

Inbjudan kommundialog för Trafikförsörjningsprogram i Skåne
 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskottet beslutar att medge deltagande för Åsa Edvardsson vid 
Trafikförfösörjningsprogram i Kristianstad 2019-10-01.

Beslutet skickas till
Deltagaren

 

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 156

Begäran om planbesked samt detaljplaneuppdrag - Bofinken 1 samt 
del av fastighet Klippan 3:145 
KS 2017.0113

Ärendet
Bofinkenskolans framtida flytt möjliggör förtätning genom bostadsbebyggelse på 
fastigheten Bofinken 1 (Örngatan 10) samt del av fastigheten Klippan 3:145. Gällande 
detaljplan från 1964-03-18 tillåter endast användning för allmänt ändamål samt 
parkmark. För att stärka planberedskapen för bostäder, föreslås del av befintlig detaljplan 
ersättas med en ny detaljplan som möjliggör bostadsbyggelse.

Till våren 2021 beräknas Kungsfiskareskolan stå klar. Den nya skolan är dels tänkt att 
ersätta Bofinkenskolan. Bofinkenskolans flytt möjliggör förtätning genom 
bostadsbebyggelse på fastigheten Bofinken 1 (Örngatan 10) samt del av fastigheten 
Klippan 3:145. Gällande detaljplan från 1964-03-18 tillåter endast användning för 
allmänt ändamål på Bofinken 1 samt park eller plantering på del av Klippan 3:145.

Syftet med planen är att möjliggöra bostäder inom planområdet, därav försvinner 
möjligheten att använda fastigheten Bofinken 1 för allmänt ändamål. En ny detaljplan på 
del av Klippan 3:145 skulle möjliggöra förtätning av bostäder och samtidigt behålla en 
del av den nuvarande grönytan.
För att bibehålla en god planberedskap föreslås därför att ersätta del av befintlig 
detaljplan med en ny detaljplan som möjliggör bostadsbyggelse. En ny detaljplan skulle 
kunna resultera i cirka 8 villatomter samt 15 radhus. Fastigheterna ägs av Klippan 
kommun. Planområdets storlek är cirka 2 ha, varav 1,3 ha beräknas avse bostäder. I 
dagsläget är Bofinken 1 bebyggd med moduler för skolverksamhet samt en idrottshall. På 
Bofinken 1 finns även hus för fiberanslutning, två garage/förråd kopplade till 
Bofinkensskolan samt ett underjordiskt skyddsrum. Planområdet avgränsas av 
Centralgatan, Örngatan, Hägergatan samt bostäder längs Ejdergatan och Fågelsångsgatan.

 
Kommunen har enligt Plan- och bygglagen rätt att ta ut en avgift för att täcka kostnader 
som har uppstått vid planläggning med detaljplan, antingen genom planavgift eller genom 
avtal om planersättning.
Kommunen har för avsikt att reglera sin självkostnad via avtal om planersättning med den 
sökande (ca. 150 000 exklusive eventuella utredningar).
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Tjänsteskrivelse planbesked [2019-08-26], Alexandra von Post
Bilaga 2 – Ortofoto med planområde
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Bilaga 3 – Befintlig detaljplan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att del av befintlig detaljplan ersätts med detaljplan som möjliggör bostadsbebyggelse 
samt parkmark.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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2019-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 157

Analys av restaurang Seniorens verksamhet och ekonomi 
KS 2015.1058

Ärendet
Teknisk förvaltning / måltidsavdelningen driver restaurang Senioren som delvis 
anslagsfinansieras med kommunstyrelsen som beställare.

Socialförvaltningen har i början av 2019 genomfört en omstrukturering där 
äldreomsorgplatser vid enheten Bågen avvecklats. Förändringen innebär ett betydande 
produktions- och intäktsbortfall på Senioren, vilket även kräver åtgärder för fortsatt drift 
inom befintlig budget.

Kommunstyrelsen har återremitterat ett tidigare ärende med åtgärdsförslag som bland 
annat innebar stängning på helger och under delar av sommaren. Teknisk förvaltning fick 
i uppdrag att vidare undersöka:
1. Effekterna av mottagningskök kontra tillagningskök
2. Treklöverns planer för trygghetsboende

Måltidschefens utredning visar:
1. Oavsett val av produktionssätt är utmaningen framförallt att schematekniskt lösa 
bemanningsbehovet för en verksamhet som drivs veckans alla dagar. Det behövs i stort 
sett lika mycket personal för att täcka upp ledighet oavsett produktionskök eller 
mottagningskök.
2. Dialog har påbörjats med Treklövern. Treklövern behöver bland annat tydligare 
uppdrag kring genomförande av trygghetsboende och en lösning tillsammans med 
Treklövern är inte framkomlig i närtid.

Teknisk förvaltning har som alternativ sett över möjligheter till anpassningar enligt 
följande:
- Personalstyrkan minskas med en 87,5% tjänst, samt arbete varannan helg.
- pooltjänst, 6h varannan helg, 
- lördag, enbart 1 person i tjänst (lågt gästantal),
- produktion effektiviseras och samordnas med Åbyköket, vid t. ex soppor och grytor,
- bufféservering av den varma maten,
- självsortering av disk,
- catering- och fikautbudet ses över och beställare ansvarar själva för hämtning och retur,
- lunchpris höjs med 5 kr till 75 kr för pensionärer och till 85 kr för anställda.
 

9 (23)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Anpassningar av bemanning ger på årsbasis en kostnadsminskning på 350 tkr och 
höjningen av portionspriserna ger en intäktsökning på 130 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från teknisk chef och måltidschef, 2019-09-16
KS § 102/2019

Dagens sammanträde
Arbetsutskottet diskuterar särskilt åtgärden att beställare av fika själva ansvarar för 
hämtning och retur.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
att anpassningsåtgärder för bemanning enligt förslag genomförs snarast samt
att portionspriset för pensionärer höjs till 75 kr och för anställd personal till 85 kr.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 158

Elfdalens campingplats 
KS 2019.0432

Ärendet
Efter övertagandet av hyresavtalet 2019-01-01 har Jonny Olsson framfört önskemål om 
underhåll och investeringar i anläggningen för att kunna utveckla verksamheten dels för 
campingplatsen och dels för Fyshuset som har sin verksamhet i byggnaderna intill 
campingen.
För Elfdalens campingplats finns, förutom avtalet med Jonny Olsson på 6 tkr/år, ett avtal 
mellan Fastighetsavdelningen och Turistenheten på 221 tkr/år. Det senare avtalet 
innefattar även en elljusslinga i det närliggande området.

Beslutsunderlag
Fastighetschefens tjänsteskrivlese 2019-09-06
Bil. 1 Avtal med Jonny Olsson
Bil. 2 Avtal med Turistenheten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att utreda frågan 
vidare samt träffa hyresgästen.

Beslutet skickas till
Fastighetsavdelningen
 

 

Paragrafen är justerad
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§ 159

Överlåtelse av del fastigheten Stidsvig 2:85 
KS 2019.0431

Ärendet
Fastigheten Stidsvig 2:85 är en större exploateringsfastighet som finns i och runt Stidsvig. 
Markområdet som är aktuellt i detta avtal finns i höjd med Övarp, mellan Stidsvig och 
Östra Ljungby, och utgör del av yttre skyddsområde för kommunens vattentäkt till 
vattenverket i Östra Ljungby.

Köparen vill bygga en maskinhall för att förvara båtar och maskiner på ett säkert sätt med 
tanke på att området utgör yttre vattenskyddsområde. Genom att de står på betongplatta, 
som konstrueras så att eventuellt läckage inte kan komma utanför plattan, minimeras 
risken att hydrauloljor, diesel mm sprids ner till vattentäkten. Holmberg har kontaktat 
Söderåsens Miljöförbund för att säkerställa att det inte finns hinder för den tänkta 
användningen av marken och de samtycker och finner att det som en bra lösning för 
vattenskyddsområdet. Huvudmannen för vatten och avlopp har också samtyckt till 
användningen.

Beslutsunderlag
Markingenjörens tjänsteskrivelse 2019-09-05
Avtal om överlåtelse
Karta

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till avtal om överlåtelse 
avseende del av fastigheten Stidsvig 2:85.

Beslutet skickas till
Markingenjören

Paragrafen är justerad
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§ 160

Omdisponering i investeringsbudget 2019 och 2020 för teknisk 
förvaltning 
KS 2019.0433

Ärendet
Teknisk förvaltning / Gatu- och parkavdelningen har i budget 2019 ett totalt anslag om 
2,0 mnkr för investeringsprojektet ”Belysning GC-väg Ö Ljungby-Stidsvig”.
Efter upphandlingsprocess och genomgång med leverantören kan konstateras att anslaget 
inte räcker för att genomföra projektet på hela den planerade sträckningen. För 
slutförande i en sammanhållen etapp under 2019 krävs ytterligare ca 1,0 mnkr. 
Fördelarna med ett sammanhållet projekt i en etapp innebär lägre kostnader i form av 
färre etableringskostnader samt att vi undviker framtida kostnadsökningar på material- 
och entreprenadsidan. Det kommer även att behövas ett extra styrskåp á 30 tkr om 
projektet delas upp etappvis. Dock är den största vinsten den funktionella då det blir ett 
enhetligt stråk som ingår i att säkra elevernas säkra skolvägar mellan Ö Ljungby-
Stidsvig.   

Teknisk förvaltning föreslår därför att projektet genomförs samlat under 2019 genom 
ianspråktagande av medel avsedda för inköp av sopmaskin där inköpet istället kan skjutas 
till 2020. Anslaget 2019 uppgår till 1,0 mnkr. Inköp av sopmaskin kan genomföras under 
2020 genom ianspråktagande av medel från ”förnyelse av gatubelysning”.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
att 2019 omdisponera 1,0 mnkr från investeringsanslag för inköp av ”sopmaskin” till 
investeringsanslag för ”Belysning GC-väg Ö Lj-Stidsvig”.
att 2020 omdisponera 1,0 mnkr från investeringsanslag för ”förnyelse av gatubelysning” 
till investeringsanslag för inköp av ”sopmaskin”.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 161

Svar på motion om att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan 
delta i fullmäktiges sammanträden på distans 
KS 2019.0225

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion den 16 april 2019. 
Motionärerna yrkar på att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen den 23 
april 2019. Kansliavdelningen har vägt den eventuella nyttan mot eventuella risker och 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Nyttan med distansdeltagande vid behov i kommunfullmäktige är att det kan skapa 
flexibilitet för ledamöter. Däremot är riskerna med distansdeltagande ökad administration 
samt ineffektiva samt omständliga sammanträden till höga kostnader för digital 
utrustning och teknik.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-09-11
Protokollutdrag kommunfullmäktige, 2019-04-23, § 68.
Kenneth Dådring m.fl. motion 2018-04-11.
Vital kommunal demokrati, prop. 2013/14:5.
Utredning Region Jämtland 2016.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

14 (23)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 162

Delårsrapport Kommunstyrelsen per 2019-08-31 
KS 2019.0456

Ärendet
Delårsrapport för Kommunstyrelsen per 2019-08-31 föreligger.
 
Beslutsunderlag
Delårsrapport Kommunstyrelsen per 2019-08-31, bilaga Au § 146/18.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna delårsrapport för Kommunstyrelsen och dess förvaltningar per 2019-08-31.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 163

Delårsrapport Klippans kommun per 2019-08-31 
KS 2019.0456

Ärendet
Delårsrapport har upprättats för kommunen per 2019-08-31. Rapporten redogör för 
kommunens verksamhet och ekonomi per 2019-08-31 samt helårsprognos för 2019.
Kommunens resultat per 2019-08-31 uppgår till 41,6 mnkr. Prognosen för årets 
helårsresultat per 2019-12-31 uppgår till 26,2 mnkr vilket överstiger det budgeterade 
helårsresultatet som uppgår till 18,2 mnkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster 
hänförbara till projektet gällande Rönne å. Jämförelsestörande kostnad ingår som avser 
inköp av kraftverk med 28,0 mnkr samt en jämförelsestörande intäkt som avser upplupna 
bidrag om 20,0 mnkr för utrivande av kraftverk. Resultatprognosen indikerar ett resultat i 
paritet till målsättningen på 2% av skatteintäkter och bidrag.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden bedöms uppnå ekonomisk balans. 
Likaså bedöms ekonomisk balans uppnås och en positiv budgetavvikelse förekommer 
under socialnämndens verksamhetsområde, bygg- och miljönämndens 
verksamhetsområde samt under finansförvaltningen. En viss osäkerhetsfaktor finns när 
det gäller gjord prognos för volymer inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde då definitiv avstämning sker efter delåret. Vidare ökar kostnader för 
pensioner på grund av högre kostnader för premier.

Negativa budgetavvikelser förekommer under kommunstyrelsen samt kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde och avser oförutsedda kostnader, vilka till stor del är 
svåra att påverka.

Det är av stor vikt att ett fortsatt arbete med aktiva åtgärder sker tillsammans med ett 
förebyggande förhållningssätt för att tillse att kommunens verksamheter är resultat- och 
kostnadseffektiva i syfte att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling.
Prognostiserad självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar indikerar på att likviditeten 
kommer att försämras under året och att nyupplåning kommer att bli aktuell.

Merparten av målen kommer att följas upp i samband med årsbokslutet. En övergripande 
sammanvägd kommentar och inriktning är gjord i delårsbokslutet.
 
Beslutsunderlag/Bilagor
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-09-20
Delårsrapport Klippans kommun
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna delårsbokslut per 2019-08-31.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 164

Sammanträdesdagar KSAU, KS, KF 2020 
KS 2019.0437

Ärendet
Kansliavdelningen lämnar förslag till sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, dess 
utskott för år 2020.
Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder på onsdagar som tidigare.

Arbetsutskottets sammanträde startar kl. 13.30 och kommunstyrelsens sammanträde 
startar kl. 17.00

Kommunfullmäktige sammanträdet på måndagar kl. 19.00, utom i december, då 
sammanträdet startar kl. 18.00.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa följande 
sammanträdestider för år 2020:

Kommunstyrelsen onsdagar kl. 17.00
8 januari                              9 september
5 februari                            7 oktober
4 mars                                 4 november
8 april                                  2 december
6 maj
3 juni
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott onsdagar kl. 13.30
22 januari                            15, 22 april
12, 19 februari                    13, 20 maj
11, 18 mars                         10 juni
19 augusti                           11, 18 november
16, 23 september                9 december
14, 21 oktober

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att fastställa följande sammanträdestider för år 2020:
Kommunfullmäktige måndagar kl. 19.00
27 januari                            28 september
24 februari                          26 oktober
23 mars                               23 november
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27 april                                21 december (18.00)
25 maj
22 juni

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 165

Naturvårdsprogram Klippans kommun 
KS 2015.1064

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett samrådsförslag till Naturvårdsprogram. 
Programmet ska ses som ett rådgivande underlag till all fysisk planering och 
myndighetsutövning, både på kommunal- och regional nivå samt en objektiv 
kunskapssammanställning över områden med höga naturvärden i kommunen. Det ska 
också vara ett stöd och källa till inspiration i allt arbete som rör mark, vatten och natur.

Naturvårdsprogrammet kan användas av kommuntjänstemän, privatpersoner, konsulter, 
ideella föreningar och alla som är intresserade av naturen i Klippan. Programmet har varit 
föremål för remissbehandling och reviderats utifrån inkomna synpunkter.

Beslutsunderlag
Miljöstrategens tjänsteskrivelse 2019-09-18
Naturvårdsprogram för Klippans kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att anta Naturvårdsprogram för Klippans kommun.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 166

Principbeslut gällande hyresavtal avseende LSS-boende på 
Väpnaren, m.fl. boenden 
KS 2019.0436

Ärendet
Socialnämnden har 2019-08-28 beslutat att inrätta en bostad med särskilt service i form 
av servicebostad enligt LSS 9 § 9 på Väpnaren i Klippan.
 
Kommunen har under de senaste åren strävat efter att få en enhetlighet och ökad 
professionalisering av lokalanskaffningen för de kommunala verksamheterna. Vi har 
blivit tydliga med att förvaltningarna inte själva får hyra lokaler ”på stan”. Dels har de 
inte överblicken över kommunens totala lokalinnehav dels har de inte kompetensen att 
skriva hyresavtal och fullt ut bedöma lokalernas lämplighet. Sedan en tid tillbaka har 
också en lokalgrupp bildats med en ny tjänst som central lokalsamordnare och med 
uppdraget att i samverkan mellan verksamheterna och tekniska förvaltningen svara för 
kommunens lokalförsörjning. Bland annat ska detta ske genom att en 
lokalförsörjningsplan upprättas och att samverkansrutiner och spelregler införs.

Det har under senare tid, av olika skäl, förts en diskussion i förvaltningen samt med vissa 
politiker om en liten kursändring i detta ”strama upplägg”. Denna kursändring skulle i så 
fall omfatta bostäder, främst LSS-bostäder, som socialförvaltningen via tekniska 
förvaltningen blockförhyr från vårt helägda bostadsbolag Treklövern. När det gäller just 
bostäder och i synnerhet bostäder som ägs av vårt eget bolag, känns denna omväg via 
andra- och tredjehandsuthyrning som såväl ineffektiv som administrativt belastande.

Det vore betydligt enklare om Treklövern hyrde ut lägenheterna direkt till de enskilda 
boende. Treklövern har system, rutiner och kompetens att administrera hyror (det har inte 
socialförvaltningen) och skulle kunna sköta drift och förvaltning av även dessa 
lägenheter. Treklövern kan dessutom sköta hyresförhandlingar avseende de aktuella 
lägenheterna och de boende blir att betrakta som ”vanliga hyresgäster”. 
Socialförvaltningens kvarvarande roll skulle bli att direkt från Treklövern hyra 
personalutrymmen och gemensamhetslokaler samt att garantera hyran om någon 
plats/lägenhet skulle stå tom.

Den här diskussionen har kommit upp med anledning av att socialförvaltningen går in 
med LSS-verksamhet i Väpnaren, men skulle även kunna omfatta övriga fyra LSS-
boenden.
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Socialförvaltningen är positiva till en sådan här förändring och VDn för Treklövern har 
vid diskussioner också varit positiv, så länge som socialförvaltningen garanterar hyran för 
eventuella tomma lägenheter i ett utpekat LSS-boende.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2019-09-19
Sn § 105/2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fatta ett principbeslut att överlåta till 
socialnämnden att teckna hyresavtal direkt med Treklövern avseende bostäder, med 
vidhängande personal- och gemensamhetsutrymmen, för LSS eller i förekommande fall 
boenden för vård- och omsorg. I dessa fall är målet att Treklövern ska teckna hyresavtal 
direkt med de boende avseende själva lägenheterna. Treklövern kan också via avtal sköta 
hyresdebiteringen för de boenden som ej ägs av Treklövern.

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Socialnämnden
Kommundirektören
Treklövern
Tekniska förvaltningen

Paragrafen är justerad
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§ 167

Internkontrollplan 2020 
KS 2019.0451

Ärendet
Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna själva för intern kontroll inom sina 
verksamhetsområden.
Utöver nämndernas egna internkontrollplaner har ett antal kommungemensamma risker 
identifierats och som sträcker sig över samtliga nämnder. Dessa risker finns inom 
riskkategorierna ekonomi, personal samt verksamhet och finns bilagt detta ärende. 
Samtliga nämnder åläggs härmed att kontrollera angivna kontrollmoment som finns inom 
dessa angivna kategorier.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Internkontrollplan 2020 - Kommungemensam

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa de kommunövergripande områden för internkontrollplan 2020 för alla 
nämnder.
 
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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