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§ 153 Dnr 2020-00008  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Anders Månsson (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Anders Månsson (S) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 154 Dnr 2020-00009  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-09-23.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 155 Dnr 2020-00422  

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Sammanfattning 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna, Bjuvs kommuns 
förlagslån till Föreningen uppgår per den 1 september till 2 300 000 kronor, 
jämte ränta. Förlagslånet kommer återbetalas den 30 september 2020. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.  
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För att undvika administration föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 
beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen under de kommande 
fyra åren samt bemyndigar kommundirektör i förening med ekonomichef att 
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 
besluten. Därtill föreslår förvaltningen att direkt betala in motsvarande 
summa som återbetalningen av förlagslånet till Kommuninvest som 
insatskapital. Det innebär att någon extra insatskapital ytterligare inte 
behöver betalas in 2021 och endast 785 800 kr behöver betalas in 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samuel Sköld, 2020-09-18 
Information om kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 
Bilaga 2: Insatskapital per medlem samt förlagslån i Kommuninvest AB   

  

Ärendet 

Bjuvs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 

Bakgrund 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Förlagslånen framgår 
av Bilaga 2. 

 

Bjuvs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 1 september till       
2 300 000 kronor, jämte ränta. 
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Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 
härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen 
från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 
ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.  

 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det 
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
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Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.  

För att undvika administration föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 
beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen under de kommande 
fyra åren samt utser kommundirektör i förening med ekonomichef att vidta 
de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten. 
Därtill föreslår förvaltningen att direkt betala in motsvarande summa som 
återbetalningen av förlagslånet till Kommuninvest som insatskapital. Det 
innebär att någon extra insatskapital ytterligare inte behöver betalas in 2021 
och endast 785 800 kr behöver betalas in 2022. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

att Bjuvs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 2 300 000 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen till 
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

 

Bemyndigar kommundirektör i förening med ekonomichef att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten.  

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

 

att Bjuvs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 2 300 000 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen.  
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Kommunfullmäktige beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen till 
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

 

Bemyndigar kommundirektör i förening med ekonomichef att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten.  

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 156 Dnr 2020-00415  

Svar till tekniska nämnden angående infartsväg från 
Franz Daumans väg i Ekeby 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden beslutade 2020-08-20 § 68, att tilläggsäska 6,5 mnkr 
gällande investering av infartsväg från Franz Daumans väg samt parkering 
till förskolan på Lärkgatan som är under projektering. Bakgrunden är att 
infartsväg samt parkering inte varit inkluderat i kalkylerad 
investeringsbudget. 

Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom de underlag och kalkyler 
som ingår i ärendet, och gör sammantaget bedömningen att det finns 
möjligheter för infartsväg samt parkering att ingå i de totalt 50 mnkr som är 
avsatt i budget 2020-2021 för att åstadkomma förskolan på Lärkgatan. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samuel Sköld, 2020-09-16 
Tekniska nämnden, 2020-08-20, § 68   

 

Ärendet 

Tekniska nämnden beslutade 2020-08-20 § 68, att tilläggsäska 6,5 mnkr 
gällande investering av infartsväg från Franz Daumans väg samt parkering 
till förskolan på Lärkgatan som är under projektering. Bakgrunden är att 
infartsväg samt parkering inte varit inkluderat i kalkylerad 
investeringsbudget. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom de underlag och kalkyler 
som ingår i ärendet, bland annat kalkyl för infartsväg och parkering inklusive 
hastighetsdämpande åtgärder. Vissa kostnader bedöms kunna minska, till 
exempel plankostnader, bygglov och hastighetsdämpande åtgärder. 
Samtidigt finns i projekteringskalkylen för förskolan avsatt utrymme för 
oförutsett som förhoppningsvis inte faller ut. Förvaltningen förstår 
svårigheterna med att få kalkylen att gå ihop, men anser samtidigt att det är 
viktigt att anpassa kostnaderna till de utrymmen som är avsatta för att inte 
öka driftkostnader och finansieringsbehov. 
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Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det finns möjligheter för 
infartsväg samt parkering att ingå i de totalt 50 mnkr som är avsatt i budget 
2020-2021 för att åstadkomma förskolan på Lärkgatan.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

kostnaden för infartsväg från Franz Daumans väg samt parkering till 
förskolan på Lärkgatan ska ingå i de totalt 50 mnkr som är avsatta i budget 
2020-2021 för projekt 121. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att tekniska nämnden i ett separat projekt ska 
tilläggsbudgeteras 6,5 mnkr gällande investering av infartsväg från Franz 
Daumans väg samt parkering till förskolan på Lärkgatan. 

Kenneth Bolinder (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till yrkandet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Anders 
Månsson (S) yrkande, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

kostnaden för infartsväg från Franz Daumans väg samt parkering till 
förskolan på Lärkgatan ska ingå i de totalt 50 mnkr som är avsatta i budget 
2020-2021 för projekt 121. 

 

Reservation 

Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S) och Nils Nilsson (C) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 157 Dnr 2020-00429  

Tidplan för sammanträden Bjuvs kommun 2021 

Sammanfattning 

Förslag på sammanträdesdatum 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har tagits fram. 

Förslaget är framtaget med hänsyn till ekonomiårets beslutsprocesser 2021. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-09-23 
Tidplan för sammanträden 2021, 2020-09-23 
Översikt ekonomiåret 2020, 2020-09-23  

  

Ordförandens förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna framlagt förslag på tidplan för 2021 
års sammanträden.    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna framlagt förslag på tidplan för 2021 års sammanträden.    

      
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 158 Dnr 2020-00407  

Regler för föreningsstöd i Bjuvs kommun gällande från 
2021 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-09 om nya Regler för 
föreningsstöd. På kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-20 bifölls 
följande yrkanden:  

1. Definitionen av ungdomsföreningar bör ändras från ”förening med 
styrelse av endast personer som är 25 år eller yngre” till ”förening 
med en styrelse där majoriteten är 25 år eller yngre.”  

2. Under rubriken ”Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning” bör 
meningen ”Den ekonomiska ersättningen kan vara en fast summa 
eller grunda sig på̊ anläggningens faktiska kostnader” kompletteras 
med ”för ett speciellt behov.” 

3. I samma stycke bör formuleringen ”Avtal kan löpa på max fyra år 
och innebär ersättning om max 300 000 kronor om året” förtydligas 
till ”Ekonomiskt stöd söks på årlig basis och innebär ersättning om 
max 300 000 kronor per år vid beviljande”.  

Ärendet återremitterades därefter till kultur- och fritidsnämnden av 
kommunfullmäktige 2019-11-28 med motiveringen ”att med tanke på de nya 
förutsättningarna från kommunstyrelsen på nytt utreda ’Regler för 
föreningsstöd’ och hur detta påverkar våra föreningar.”  

Kultur- och fritidsnämnden har nu reviderat sitt förslag till Regler för 
föreningsstöd (2020-08-19).  

I det reviderade förslaget är kommunstyrelsens första yrkande genomfört.  

Kommunstyrelsens andra yrkande är inte genomfört med motiveringen att 
de bidrag som föreningar får är reglerade genom avtal som är individuella 
för varje förening. Det specifika ändamålet för varje bidrag ska alltså framgå 
av varje individuellt avtal och behöver därför inte ingå som ett generellt krav. 

Kommunstyrelsens tredje yrkande är genomfört; de reviderade reglerna 
fastslår att ”Avtalet skrivs på ett år åt gången och innebär ersättning om 
max 300 000 kronor om året”.  

I och med att förslaget på nya Regler för föreningsstöd nu har reviderats i 
linje med två av kommunstyrelsens yrkanden samtidigt som ändringsförslag 
nummer 2 bemötts med en rimlig och väl avvägd invändning har 
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kommunstyrelsens förvaltning inget att erinra mot kultur- och 
fritidsnämndens nya förslag.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-08-26 
Kultur- och fritidsnämnden, 2020-08-19 § 36  
Regler för föreningsstöd 2020-06-22   
Kommunfullmäktige, 2019-11-28, § 136 
Prioriteringslista vid fördelning av bidrag 
Plan för kultur- och föreningslivet del 2, 2018-08-15  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

-  Anta dokumentet ”Regler för föreningsstöd” med revideringar från 
2020-08-19 att gälla från 2021-01-01 samt upphäva tidigare regler 
för föreningsbidrag samt delen om arrangemangsbidrag i 
dokumentet ”Arrangemangsbidrag samt bidrag till jubileum och 
gratifikationer av medaljörer i Bjuvs kommun,  

-  Anta dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” att 
gälla vid prioritering av investerings- och utvecklingsbidrag, från och 
med 2021-01-01,  

-  Ge kultur- och fritidsnämnden delegation på att göra administrativa 
ändringar i reglerna,  

-  Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utvärdera och revidera 
”Regler för föreningsstöd” och ”Prioriteringslista vid fördelning av 
bidrag” och rapportera till kommunfullmäktige senast november 
2023.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  

-  Anta dokumentet ”Regler för föreningsstöd” med revideringar från 
2020-08-19 att gälla från 2021-01-01 samt upphäva tidigare regler 
för föreningsbidrag samt delen om arrangemangsbidrag i 
dokumentet ”Arrangemangsbidrag samt bidrag till jubileum och 
gratifikationer av medaljörer i Bjuvs kommun,  
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-  Anta dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” att 
gälla vid prioritering av investerings- och utvecklingsbidrag, från och 
med 2021-01-01,  

-  Ge kultur- och fritidsnämnden delegation på att göra administrativa 
ändringar i reglerna,  

-  Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utvärdera och revidera 
”Regler för föreningsstöd” och ”Prioriteringslista vid fördelning av 
bidrag” och rapportera till kommunfullmäktige senast november 
2023.   

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 159 Dnr 2020-00220  

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

Sammanfattning 

 Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.  

   

 

KS 2020-00190  

Motion från Nils Nilsson (C) 
angående donation av utsmyckning i 
Ekeby 

Anmäld i fullmäktige 2020-04-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2020-00324  

Motion från Anders Månsson (S): 
angående bibliotek med tillhörande 
lokaler 

Anmäls i fullmäktige 2020-09-24. 

KS 2020-00409  

Motion från Anders Månsson (S) 
och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

Anmäld i fullmäktige 2020-08-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

   

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-09-18 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   
   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 160 Dnr 2020-00221  

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

Det finns i nuläget inga oavslutade medborgarförslag i Bjuvs kommun.   

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen, Susan Elmlund, 2020-09-18 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 161 Dnr 2020-00279  

Tillfällig förändring av öppettider i kontaktcenter  

Sammanfattning 

9 oktober är kommunvägledarna i kontaktcenter på utbildning. Under denna 
dag bemannar timvikarier kontaktcenter.  
 

Jul- och nyårledighet märks även i kontakterna med kommunen. Mellan 
julafton och trettonhelgen går antalet telefonsamtal till kommunen och besök 
i kommunalhuset ner markant. Flera kommuner väljer därför att stänga sina 
kontaktcenter under lunchen under dessa veckor.  

Med anledning av detta, och för att använda våra resurser på mest effektiva 
sättet, föreslås att kontaktcenter i kommunhuset håller lunchstängt kl 12.00-
13.00 den 9 oktober samt från och med den 28 december 2020 till och med 
4 januari 2021.  

De temporära öppettiderna kommer att kommuniceras med god 
framhållning på hemsida, sociala medier, i lokaltidningen samt i 
kontaktcenter.     

   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, Josefine Wahlström, 2020-09-18  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta godkänna att kontaktcenter håller lunchstängt kl 12.00-13.00 den 9 
oktober samt under perioden 28 december 2020 – 4 januari 2021.     

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna att kontaktcenter håller 
lunchstängt kl 12.00-13.00 den 9 oktober samt under perioden 28 december 
2020 – 4 januari 2021.     
   
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (22) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunikationschef 
Diariet 
 

 

 

 


