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Sammanträdesprotokoll 2015-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats
Beslutande

2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00.
Carina Zachau (M) - ordförande
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande
Christer Olsson (S) - ledamot
Tommy Brorsson (SD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot

Övriga deltagande

Stefan Christensson, ekonomichef, § 116, 117
Krister Persson, näringslivs- och turistchef, § 122
Elinor Franzén, webbredaktör, § 123

Justering
Justerare

Christer Olsson

Plats och tid

Kommunhuset 2015-05-20

Justerade paragrafer

§§ 116 - 126

Underskrifter
Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson
Ordförande
.................................................................
Carina Zachau
Justerare
.................................................................
Christer Olsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-05-13

Datum för uppsättande
av anslag
Förvaringsplats för
protokoll

2015-05-22

Datum för nedtagande av
anslag

Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson

2015-06-15
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KSAU § 116 KLK.2015.7 00

Eventuellt övriga ärenden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

ärende KLK 2014.428 Motion om ledamöters placering i
sessionssalen vid kommunfullmäktiges möten tas upp vid
arbetsutskottets sammanträde 2015-06-10.
____________
Expedieras till:
Gunnel Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(20)

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 117 KLK.2015.5 101

Ekonomisk information 2015
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från
ekonomichef Stefan Christensson. Av informationen framgår bl a
ekonomienhetens arbetssituation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 118 KLK.2013.273

041

Uppdrag i samband med budgetberedningens möte
2013
Ordförande Carina Zachau har presenterat förslag till uppdrag som
berör dels bokbuss, dels ökad fysisk aktivitet för barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-23 - KSAU § 195
Kommunstyrelsen har 2013-10-23 beslutat
att

uppdra åt kultur- och fritidsutskottet att tillsammans med
SkåneNordväst eller andra kommuner förutsättningslöst
utreda möjligheten att etablera en bokbuss i Örkelljunga
kommun, samt

att

uppdra åt utbildningsnämnden att undersöka hur den fysiska
aktiviteten hos barn och ungdomar kan öka. Fysisk aktivitet
leder till bättre inlärnings- och studieresultat. Utredningen
föreslås, dels omfatta vardagsmotion som berör exempelvis
hur man tar sig till och från skolan, dels integrerade
aktiviteter mellan skolan och föreningarna enligt den så
kallade Bunkeflomodellen eller andra aktiviteter som utövas i
kommunerna, samt

att

uppdragen skall redovisas senast 2014-09-30.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-10-29 - KSAU § 201
UN § 33 UBF.2014.185 Uppdrag i samband med budgetberedningens
möte 2013.docx
Tjänsteskrivelse (version 2) - Uppdrag i samband med
budgetberedningens möte 2013.docx
Remissvar - Uppdrag i samband med budgetberedningens möte
2013.pdf
Utbildningsförvaltningen - Utvecklingsplan 2014-2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Som svar på frågan om bokbussen anför kultur- och fritidschef
Kerstin Tell följande:
I nuläget finns bokbuss i Helsingborgs kommun, Höganäs kommun
och Ängelholms kommun. Ängelholm, som är den enda av dessa
kommuner som gränsar till Örkelljunga, har en mindre bokbuss
som utnyttjas måndag till torsdag varje vecka. Måndag till onsdag
besöker bokbussen 5-8 hållplatser per dag under eftermiddagsoch tidig kvällstid. Turerna är olika udda respektive jämna veckor
varför det totala antalet hållplatser är 34. Torsdagar besöks
förskolor och kyrkans öppna verksamhet i Tåssjö och Össjö enligt
turlista under förmiddagarna medan bussen har hållplats i Össjö
vid skolan och kyrkan varje torsdag kväll.
Enligt bibliotekschefen i Ängelholm finns ingen överkapacitet i
nuläget. Bokbussen bemannas av tre olika personer ur personalen
och busskort krävs för framförande. Den tid som inte utnyttjas för
turer behövs för arbete med omlastning och påfyllnad av media.
Kerstin Tell föreslår kommunstyrelsen besluta att i nuläget avstå
från införande av bokbuss i Örkelljunga kommun.
Beslutet motiveras av samarbetspart saknas i angränsande
kommun inom Skåne NV. Egen bokbuss kräver en relativt stor
investering samt personal med körkort för buss. Behovet av en
bokbuss är begränsat till den södra delen av kommunen då filialer
finns i både Åsljunga och Skånes Fagerhult.
Som svar på utbildningsnämndens uppdrag att undersöka hur den
fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar kan öka anför Gunnar
Schmidt följande:
Utgångspunkten för utredningsuppdraget är insikten om att
regelbundna fysiska aktiviteter leder till bättre inlärnings- och
studieresultat. Att detta stämmer har under de senaste åren
bestyrkts genom flera forskningsrapporter. Den senaste
vetenskapliga studien inom området, som genomförts vid
Sahlgrenska Akademin och Göteborgs Universitet, påvisar att
extra fysisk aktivitet kan hjälpa eleverna avsevärt att lyckas bättre
i skolan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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I studien fick drygt 400 femteklassare två extralektioner med lek
och rörelseaktiviteter i veckan, vilket ungefär dubblade mängden
schemabunden fysisk aktivitet. För att utvärdera effekten
jämfördes måluppfyllelsen för dessa elever i svenska, engelska och
matematik fyra år innan förändringen genomfördes samt fem år
efter. Resultaten jämfördes mot kontrollgrupper i tre skolor på
vilka eleverna inte fick extra fysisk aktivitet.
Resultatet visade att två extra lektioner med fysiska aktiviteter i
veckan fördubblade oddsen för att den enskilde eleven skulle
uppnå de nationella kunskapsmålen.
Resultatet av studien i Göteborg överensstämmer väl med data från
andra studier som visar en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet
och förbättrad kognitiv förmåga.
Det kan således konstateras att kommunstyrelsens intention att öka
den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar är en möjlighet till
att med relativt enkla medel förbättra skolresultaten.
För att lyckas med detta är det viktigt att eleverna erbjuds
aktiviteter som upplevs lustfyllda och lättillgängliga.
Barn och ungdomar kan stimuleras till fysiska aktiviteter genom de
anläggningsmöjligheter som finns i kommunen som bollplaner,
multiarena, skateboardpark m.m. Genom att skapa ytterligare
sådana platser skulle den fysiska aktiviteten troligen öka.
1 skolan kan man se olika enskilda eller samverkande åtgärder och
insatser för att öka elevernas fysiska aktivitet:
•
•
•
•
•

Justerandes signatur

Öka antalet idrottslektioner för att på så sätt öka tillfällena för
fysisk aktivitet
Utöka rasttiden och organisera denna med vuxennärvaro för ökad
fysisk aktivitet
Förändra utemiljön så att den i högre grad stimulerar till fysiska
aktiviteter
Genom samverkan med föreningar erbjuda fysiska aktiviteter för
eleverna
Genom olika aktiviteter öka antalet elever som går eller cyklar
till skolan

Utdragsbestyrkande
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Skolan välkomnar kommunstyrelsens ide om att utöka de fysiska
aktiviteterna i skolan och skulle se det som mycket positivt om det
avsattes resurser för detta ändamål.
En sådan resurs bör medföljas av ett krav på återrapportering om
hur medlen använts och vilket resultat i form av ökad fysisk
aktivitet som uppnåtts.
Gunnar Schmidt föreslår att arbetsutskottet med godkännande
översänder tjänsteskrivelsen till budgetberedningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat
att

återremittera utbildningsförvaltningens förslag för beräkning av
kostnader om dels samtliga förslag genomförs, dels de 2-3 mest
angelägna förslagen genomförs . Yttrandet önskas senast i
december månad 2014, samt

att

notera yttrandet från Kerstin Tell om bokbuss och att ingen
lösning finns för närvarande. Ärendet får åter behandlas om
någon av berörda kommuner visar intresse för en gemensam
lösning.

Utbildningsnämnden har därefter beslutat

Justerandes signatur

att

översända utbildningsförvaltningens utvecklingsplan
2014-2018 till kommunstyrelsen,

att

påtala för kommunstyrelsen att utbildningsnämndens
övergripande mål är en ökad måluppfyllelse,

att

därmed ställa sig bakom rektorernas prioritering att utöka
antalet idrottslektioner,

att

översända förvaltningsstrategens skrivelse till
kommunstyrelsen som svar på återremissen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

överlämna ärendet till budgetberedningen inför arbetet med
Budget 2016 och Plan 2017/2018.
____________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Stefan Christensson
Anna Lindström
Pärm budget 2016

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 119 SBN.2015.18

Samhällsbyggnadsnämndens Internkontroll 2014 uppföljning
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat
att

godkänna redovisningen om intern kontroll 2014, samt

att

lägga redovisningen till handlingarna

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-07 - SBN § 28
Uppföljning internkontroll 2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att
lägga informationen till handlingarna.
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 120 KLK.2014.412

294

Besvarande av motion - Tillskapa mindre, enklare
bostäder passande unga människor
Mats Persson, MO, har inlämnat en motion om att tillskapa mindre,
enklare bostäder passande unga människor. Av motionen framgår
följande:
Dagens bostadssituation i Örkelljunga är miserabel för unga människor
som både vill och behöver flytta hemifrån. 10.000:- i månaden för en
nybyggd lägenhet är en orimlig börda för en ung människa som skall
skapa sin framtid och ett eget boende. Ettor och tvårummare finns bara i
fantasin. Vi vill gärna att de unga skall stanna i orten och verka här.
Men hur skall detta bli möjligt? Vi varken har eller planerar bostäder
som skulle passa målgruppen. Vi äger bolaget Örkelljungabostäder och
kan mycket väl bygga både enkelt och ändamålsenligt men det är inte
ett område som privata aktörer tjänar tillräckligt mycket pengar på. Det
hela blir ofta en ond cirkel, har Du inget jobb kan Du inte efterfråga en
dyr bostad. Min egen generation var lyckligt lottad, man både fick jobb
och tillgång till bostad. Så är det tyvärr inte längre. Ibland glömmer vi
tyvärr att en god bostad är en social rättighet.
Med anledning av ovanstående hemställer jag att kommunen uppdrar åt
Örkelljungabostäder att planera och skapa lämpliga bostäder för unga, i
denna motions anda.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-02-11 - KSAU § 28
Tillskapa mindre, enklare bostäder passande unga människor
Yttrande från Örkelljungabostäder AB
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
Örkelljungabostäder AB för yttrande senast 2015-04-30.
Sulev Pull har för styrelsen i Örkelljungabostäder AB överlämnat
följande yttrande:
Motionsställaren efterfrågar tillskapande av mindre enklare lägenheter
för unga människor med hyror som inte blir en orimlig börda.
Motionsställaren efterfrågar också gärna 1:or och 2:or. Vad nivån för
inte "orimlig börda" är framgår inte varför vi får beskriva situationen ur
ett produktions- och ett förvaltningsperspektiv.
Produktionskostnaden idag för nya lägenheter motsvarar en årshyra på
ca 1500 kr/m2. Mindre lägenheter kostar mer per m2 än större eftersom
de inte har en utspädning av enklare rum (sovrum) utan installationer
som t.ex. badrum och kök.
Följaktligen kommer då en lägenhet på ett rum och kök på ca 35 m2 att
kosta ca 4.375 kr/månad exkl. elförbrukning. En lägenhet med 2 rum
och kök på ca 45 m2 ca 5.625 kr/månad exkl. elförbrukning.
I Örkelljungabostäders bestånd idag är mer än hälften av alla lägenheter
1:or eller 2:or. En befintlig 1:a på ca 45 m2 kostar ca 3.700 kr/månad
exkl. elförbrukning och en befintlig 2:a på ca 60 m2 kostar ca 5.000
kr/månad exkl. elförbrukning. Den relativt nybyggda fastigheten på
Ejdern är inte med i beräkningen då de lägenheterna är större och nära
nybyggnadskostnaden fortfarande.
Örkelljungabostäders bekymmer idag är inte att det saknas mindre
lägenheter utan att det saknas fler större lägenheter. Vi kan inte bygga
nya billigare lägenheter än vad vi redan har, utan måste försöka få de
som bor i mindre lägenheter att så småningom flytta till större när
ekonomin tillåter, så att en flyttkedja kommer i gång.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Örkelljungabostäder saknar idag de lägenheter som bör ingå i en möjlig
lägenhetskarriär där de som med tiden får ökade resurser
kan få ett nytt attraktivt boende att flytta till och därmed ge möjlighet
till bl.a. ungdomar att efterträda dem i de mindre och billigare
lägenheterna.
Örkelljungabostäder eftersträvar en bättre balans i storlekar i
kommande projekt för att kunna skapa flyttkedjor eller bostadskarriärer.
På så sätt får Örkelljungabostäder också en bredare grupp av
kommuninvånare som kunder och hyresgäster som mer speglar ett
genomsnitt av kommunens invånare. I samma tanke försöker
Örkelljungabostäder att bli mer "allmännyttig" än vad vi
är i dag. Det är en antagen strategi som styrelsen i Örkelljungabostäder
har fullföljt i samband med uppstart av nya projekt.
Örkelljungabostäder är ändå beredda att skapa nya mindre lägenheter i
nivå med de som vi har idag, i samband med t.ex. ombyggnationer av
förvärvade fastigheter. Om det går blir det en prioriterad aktivitet.
Örkelljungabostäder som trots allt skall drivas med affärsmässiga
principer, enligt en lag från 2011, bör kunna styras av ägarens
representanter utan att det skall krävas ägardirektiv om vad som skall
byggas och när. Styrelsens uppgift måste vara att tillvarata ägarens
intresse och ha en strategi för att uppfylla ägarens intentioner
långsiktigt.
Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet noterar att Mats Persson i sin motion bl a anför att
10.000 kronor i månaden för en nybyggd lägenhet är en orimlig börda
för en ung människa som skall skapa sin framtid och ett eget boende,
Mats Persson anger vidare att "Ettor och tvårummare finns bara i
fantasin."
Sulev Pull noterar att i Örkelljungabostäders bestånd idag är mer än
hälften av alla lägenheter 1:or eller 2:or.
En befintlig 1:a på ca 45 m2 kostar ca 3.700 kr/månad exkl.
elförbrukning och en befintlig 2:a på ca 60 m2 kostar ca 5.000
kr/månad exkl. elförbrukning. Den relativt nybyggda fastigheten på
Ejdern är inte med i beräkningen då de lägenheterna är större och nära
nybyggnadskostnaden fortfarande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sulev Pull anger även att produktionskostnaden för nya lägenheter
motsvarar en årshyra på ca 1500 kr/m2. Mindre lägenheter kostar mer
per m2 än större eftersom de inte har en utspädning av enklare rum
(sovrum) utan installationer som t.ex. badrum och kök.
Följaktligen kommer då en lägenhet på ett rum och kök på ca 35 m2 att
kosta ca 4.375 kr/månad exkl. elförbrukning. En lägenhet med 2 rum
och kök på ca 45 m2 ca 5.625 kr/månad exkl. elförbrukning.
Örkelljungabostäders bekymmer idag är inte att det saknas mindre
lägenheter utan att det saknas fler större lägenheter. De kan inte bygga
nya billigare lägenheter än vad de redan har, utan måste försöka få de
som bor i mindre lägenheter att så småningom flytta till större när
ekonomin tillåter, så att en flyttkedja kommer i gång.
Arbetsutskottet uppmärksammar härvid att 18 stycken 2:or för
närvarande uppförs inom Kvarteret Ejdern av privata
byggentreprenörer.
Avslutningsvis noteras att arbetsutskottet ser det som angeläget, att vid
ägardialoger och bokslutsdialoger med Örkelljungabostäder, fortsätta
informera sig om kösituationen för 1:or och 2:or.
Arbetsutskottet föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår således
kommunfullmäktige besluta
att

som svar på motionen översända yttrandet från
Örkelljungabostäder AB och arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, samt

att
motionen därmed avslås.
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 121 KLK.2014.427

538

Besvarande av motion - Ordna möjlighet att pumpa
däck
Agneta Lindau-Persson, S, har inlämnat en motion om möjlighet att
pumpa däck. Av motionen framgår följande:
I många kommuner, i dag på en central plats i stad/by, finns möjligheter att pumpa däcken på sin cykel. På central plats i Örkelljunga fattas
denna så viktiga "pump".
Varje dag cyklar många till och från byn i olika ärenden. Och det är
många som väljer cykel framför bil och då tycker vi Socialdemokrater
att en luftpump skulle vara praktisk att ha tillgång till.
Vi menar att detta underlättar för cyklister och bör vara, är en del av,
Örkelljunga kommuns arbete för att göra det lättare att vara klimatsmart
i vardagen. Fler cyklister ger en trevligare miljö, mindre trängsel på
gatorna, renare luft och friska, trygga medborgare i rörelse.
Därför vill vi att:
Örkelljunga kommun snarast installerar en luftpump för pumpning av
cyklar, barnvagnar, rullstolar och rullatorer på en central plats i
Örkelljunga centrum, under dagtid.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-02-11 - KSAU § 29
Motion - Ordna möjlighet att pumpa däck
Protokoll 2015-04-07 - SBN § 32
Tjänsteskrivelse Kristofer Johansson
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 2015-04-30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Enhetschef Kristofer Johansson framför i yttrande att det finns olika
modeller av cykelpumpar för offentlig plats. Man har tittat på två olika,
en helt manuell pump och en kompressordriven.
Fördelen med den manuella, förutom obefintliga driftskostnader, är att
den kan placeras var som helst i centrum, exempelvis vid klocktorget,
som är litet av en ”knutpunkt” för cyklister i centrum.
Den kompressordrivna pumpen bör placeras där det redan idag finns
nära tillgång till el, exempelvis vid den offentliga toaletten. Det
fungerar inte att placera pumpen intill en lyktstolpe, då där inte finns el
på dagtid.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på installation av en
cykelpump i Örkelljunga centrum. Kostnaden för pumpen bör belasta
redan beviljad budget för tillgänglighetsanpassning, då detta är en god
investering inte bara för cyklister, utan även rullstolar och rullatorer.
Pumpen ska installeras under 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden i sin tur har beslutat att bifalla motionen
och uppdra åt enhetschef gata/park att utföra åtgärden
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta
att

som svar på motionen översända dels
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, dels
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, samt

att
därmed bifalla motionen
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 122 KLK.2015.171

141

Information om näringsliv/turism i Örkelljunga kommun
Krister Persson, näringslivs- och turistchef lämnar information om
verksamheten. Av information framgår bl a kommande aktiviteter vid
Elmia mässan 2016 och Eurorando 2016.
Vidare informeras om aktiviteterna vid Riksettan, R1 och
Örkelljungadagarna 2015.
Dessutom informeras om aktiviteter med Örkelljunga Näringsliv,
näringslivsluncherna samt Objektvision och Visosign/infoboards.
Krister Persson och f d kommunchef Cg Nilsson har genomfört 125
företagsbesök. Vid dessa besök har bl a noterats att Nolato har
nyanställt personal, nya lager har uppförts för Safe Sack och Tech Pack
samtidigt som företaget Åsljungapallen gjort nyinvesteringar.
Slutligen framförs att det finns arbetsgrupper om dels Butiker på landet,
dels Gemensamt fiskekort.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna, samt

att

information om näringsliv/turism i fortsättningen skall
lämnas 1 gång per månad.
____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17(20)

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 123 KLK.2015.194

005

Information om kommunens nya webbprojekt
Elinor Franzén informerar om kommunens webbprojekt
med ny hemsida för orkelljunga.se.
Den nya webbplatsen kommer att få förbättrad sökfunktion och
funktionalitet. Programmet blir användarvänligt för webbredaktörerna.
Det nya formatet är även anpassat för mobiltelefoner.
I projektet medverkar bl a kommunens förvaltningar och företaget
Funka.nu och deras kommunkoncept. Fler redaktörer kan nu hantera
hemsidan. En förändring är att antalet spalter reducerats från 3 till 2.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 124 UBF.2012.47

047

Lärarlyftet II
Den nya skollagens skärpta behörighetskrav och införandet av
lärarlegitimation har inneburit att ett utbildningsbehov av lärare
uppstått. Skollagen ställer krav på att lärarna har behörighet i samtliga
ämnen som de undervisar i. För att uppnå detta finns ett behov av att
vidareutbilda ett antal lärare.
Utbildningschefen informerar om att de under 2015 utbildar två lärare
inom ramen för Lärarlyftet II. En lärare kommer att studera under både
vår- och höstterminen medan en kommer att studera endast under
höstterminen. De kommer tillsammans att läsa 52,5 högskolepoäng
vilket genererar ett statsbidrag med 26 250 kronor.
Lärarna beviljas en nedsättning av sin tjänstgöringstid med 20 % för
halvtidsstudier samt ersättning för litteratur och resor i enlighet med
tidigare beslut. Kostnaden för detta är 127 000 kronor sedan det
statsbidrag som utgår frånräknats.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-09 - UN § 42
Beräkning av kostnaderna för Lärarlyftet II 2015
Utbildningsnämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen begära
tilläggsanslag med 127 000 kronor för kostnader 2015 för
vidareutbildning av lärare i Lärarlyftet II.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

bevilja utbildningsnämnden 127.000 kronor för
vidareutbildning av lärare i Lärarlyftet II, samt

att

kostnaden 127.000 kronor täcks i tilläggsbudget 2, drift för
2015.
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19(20)

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 125 KFN.2015.80

889

Biblioteksplan 2015-2017
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag
till ny Biblioteksplan 2015-2017.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-09 - KFN §50
Biblioteksplan 2015-2017
Bibliotekslag.pdf
Uppdatering av biblioteksplan.docx
Protokollsutdrag 2008-09-22 KF § 123
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

remittera Biblioteksplanen till utbildningsnämnden för
yttrande. Svar önskas senast augusti 2015.
____________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Ksau 19 augusti

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Informationsärende
Beslutsunderlag
Informationsärenden
Rapport avseende den konsumentrådgivning som Helsingborgs stad
genom Konsument Helsingborg gett till invånare i Örkelljunga kommun
under det första kvartalet 2015
Förslag till fördjupning av översiktsplan Hässleholms stad 2030
KLK 2015.196
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att
lägga informationsärendena till handlingarna.
____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

