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§ 84 Dnr 2020-00008  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Jörgen Johnsson (M).     
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Jörgen Johnsson (M) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 85 Dnr 2020-00009  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2020-04-30.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den förslagna 
dagordningen.      
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§ 86 Dnr 2020-00275  

Markanvisningsavtal för Grefstad Bygg AB avseende 
fastigheten Ulven 3, Bjuv 

Sammanfattning 

Grefstad Bygg AB har för avsikt att inom området uppföra trygghetsboende 
bestående av 39 lägenheter i tre olika huskroppar med fyra våningsplan i 
vardera samt ett parkeringsgarage med ca 30 platser enligt inlämnat 
förslag. Grefstad Bygg AB har nu bett kommunen om ett 
markanvisningsavtal. 

Kvartersmarken kommer att upplåtas med ägande rätt och försäljningspriset 
är satt till 6,5 miljoner.   

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2020-04-29 
Markanvisningsavtal med bilagor 
Lokaliseringskarta 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att:  

Godkänna markanvisningsavtalet med Grefstad Bygg AB.   

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna markanvisningsavtalet för kommunens räkning.   

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

Godkänna markanvisningsavtalet med Grefstad Bygg AB.   

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna markanvisningsavtalet för kommunens räkning.   
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Beslutet skickas till: 
Ulrika Adolfsson 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 87 Dnr 2020-00282  

Planuppdrag för förskola på fastigheten Elestorp 7:97, 
Ekeby 

Sammanfattning 

Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på en ny förskola i Ekeby 
som ska ersätta befintliga moduler på Ekeby skola samt skapa utrymme för 
framtida barnkullar utifrån Ekebys befolkningsutveckling. Enligt förslaget ska 
en ny förskola lokaliseras till Lärkgatan i Ekeby där det tidigare har legat en 
förskola. För att genomföra nuvarande förslag krävs en ändring av gällande 
detaljplan. 
 
Bedömning av platsens förutsättningar 
 

 
Planeringsavdelningen har bedömt platsen som lämplig att pröva för 
placering för en ny förskola. Platsen är anpassad för en förskola och det 
finns ingen annat tänkt förändringsönskemål som hindrar platsen från att bli 
en förkola på nytt. 
 
Platsen används idag som strövområde/park. I anslutning till tomtgränsen 
finns en kommunal lekplats.  
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (23) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Planeringsavdelningen gör bedömningen att en utökning av byggrätten, 
som medger fler avdelningar och fler barn, innebär att en ny infart till 
området från Franz Daumans väg prövas. Detta för att befintliga gator och 
boendemiljön inte är anpassad till de trafikmängder som en skola i 8-9 
avdelningar genererar. 
 
Planeringsavdelningen bedömer att en infartsväg mellan tomten och 
förskolan kan vara möjlig i och med utformningen av befintlig gata och 
tillräckligt avstånd till befintliga utfarter. Dock bör hastigheten antagligen 
justeras till 40-50 km/h förbi infarten. 
 
Planeringsavdelningen har initialt studerat möjligheten/utrymmet att ansluta 
ytterligare byggrätter till en ny infartsväg och bedömer detta som möjligt på 
längre sikt under förutsättning att det går att ordna en tillfredställande 
markavvattning inom området. 
 
Ekonomi 
Det finns ett investeringsprojekt för att uppföra en förskola. Dock är det 
oklart om kostnader för infartsväg(utredning/projektering/byggnation), 
parkeringsytor och plantkostnader ryms i projektets kalkyl. 
Byggnadsförvaltningen bör teckna ett plankostnadsavtal med 
fastighetsavdelningen som reglerar kostnader för framtagandet av 
detaljplanen och tillhörande utredningskostnader. 
Nedlagda kostnader som MEX har haft för att utreda framtida exploateringar 
står Planeringsavdelningen för. 
Kostnader för att ta utreda/projektera och genomföra infartsvägen och 
eventuell fastighetsreglering står Tekniska förvaltningen för. 
 
Planändring 
Planeringsavdelningen bedömer att den befintliga byggrätten kan utökas 
antingen genom en ändring av befintlig detaljplan från 1984 eller genom 
upprättandet av en ny detaljplan som ersätter del av befintlig detaljplan.  
 
Fastighetsbildning 
Om skolans område utökas bör även nya ytor regleras till fastigheten.  
 
Infartsväg 
I samband med planarbetet bör Tekniska förvaltningen utreda och 
projektera infartsvägen så att området kan anslutas till Franz Daumans väg.  
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Framtida utbredningsområden 
På grund av bedömd tidsåtgång för att lösa markavvattning och 
dagvattenhanteringsfrågor kopplade till ytterligare exploatering inom 
området bedömer planeringsavdelningen att dessa frågor får hanteras i en 
egen detaljplan. Även frågan om hur Bjuvsbostäders planerade utökning 
ska ske inom en del av området riskerar att ytterligare försena en byggstart 
för förskolan varför även denna bör hanteras i en egen detaljplan 
 
Tidplan 
Planerad byggstart för förskolan är i början av 2021. Beslut om samråd av 
detaljplanen bör därför tas av byggnadsnämnden senast juni 2020, beslut 
om granskning senast september 2020 och beslut om antagande senast 
december 2020. Detta för att planen ska ha möjlighet att vinna laga kraft 
under våren 2021 och bygglov för förskolan ska vara möjligt att söka. 
 
Samlad bedömning 
Kommunstyrelsen bör ge byggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra 
detaljplanen för fastigheten Elsetorp 7:97. 
Kommunstyrelsen bör även uppdra åt tekniska förvaltningen att beakta en 
utredning för en ny infartsväg till Elestorp 7:97 i budgetprocessen 2021 om 
kostnaden inte ryms inom förskoleprojektets budget. 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2020-04-28 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att: 

Ge byggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för fastigheten 

Elsetorp 7:97 för att möjliggöra en ny förskola i Ekeby samt säkerställa att 

tidplanen för ändringen efterlevs. 

 

Ge tekniska nämnden i uppdrag att beakta en ny infartsväg till Elestorp 7:97 

i budgetprocessen 2021 om kostnaden inte ryms inom förskoleprojektets 

budget. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

Ge byggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för fastigheten 

Elsetorp 7:97 för att möjliggöra en ny förskola i Ekeby samt säkerställa att 

tidplanen för ändringen efterlevs. 

 

Ge tekniska nämnden i uppdrag att beakta en ny infartsväg till Elestorp 7:97 

i budgetprocessen 2021 om kostnaden inte ryms inom förskoleprojektets 

budget. 

   
 

Beslutet skickas till: 
Planeringschef 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Diariet 
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§ 88 Dnr 2020-00277  

Tilläggsäskande tekniska nämnden avseende årlig 
investering fastighetsinvesteringar  

Sammanfattning 

Tekniska nämnden beslutade den 21 april att tilläggsäska 5 mnkr för 
investeringsprojekt 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) för 2020. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tekniska nämnden beviljas 
tilläggsanslaget.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-27 
Tekniska nämnden, 2020-04-21, § 29 

 

Ärendet 

Tekniska nämnden beslutade den 21 april att tilläggsäska 5 mnkr för 
investeringsprojekt 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) för 2020. 

Bakgrunden är att ytterligare medel krävs utöver de avsatta 4 mnkr för att 
förvaltningen ska kunna genomföra nödvändiga underhåll i befintliga 
fastigheter enligt planering. I plan för 2021 finns avsatt 9,5 mnkr och för 
2022 10 mnkr. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tekniska nämnden beviljas 
tilläggsanslaget, därmed höjs anslaget från 4 till 9 mnkr för 2020. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Tilläggsbudgetera anslag 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar med 
5 mnkr från 4 till 9 mnkr för 2020.   
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Yrkande 

Anders Månsson (S) och Ulrika Thulin (S) yrkar bifall eftersom 
fastighetsunderhållets budget varit underfinansierad. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

Tilläggsbudgetera anslag 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar med 
5 mnkr från 4 till 9 mnkr för 2020.   

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 89 Dnr 2020-00270  

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2019 har inkommit till Bjuvs kommun.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-04-27 
Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten 2019 inklusive 
revisionsberättelse, granskningsrapport  

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning för 2019 för Kommunförbundet Medelpunkten 
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2019.  

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning för 2019 för Kommunförbundet Medelpunkten 
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2019.  
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 90 Dnr 2020-00280  

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 
2019 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2019 har inkommit till Bjuvs kommun.  
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-04-27  
Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 2019 inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport   

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens samordningsförbund  

 

samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.       

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens samordningsförbund  

 

samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.       
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 91 Dnr 2020-00276  

Tillfällig ändring av lokalt aktivitetsstöd våren 2020 

Sammanfattning 

 På sitt sammanträde den 16 april beslutade kultur- och fritidsnämnden att 
föreslå en tillfällig förändring av förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd 
(LOK-stöd). Coronaviruset har medfört att många föreningar har fått ställa in 
träningar och aktiviteter och de förlorar därmed sitt LOK-stöd för de inställda 
tillfällena. För att mildra föreningarnas ekonomiska förlust föreslår kultur- 
och fritidsnämnden att föreningarna under första halvåret 2020 är 
garanterade samma bidrag som de mottog för samma period 2019. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot detta förslag.   

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson. 2020-04-27 
Kultur- och fritidsnämnden, 2020-04-16, §14 (med bilaga) 

 

 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar 
under första halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar 
föreningens LOK-stöd för samma period 2019.   

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  

tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar 
under första halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar 
föreningens LOK-stöd för samma period 2019.   
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 92 Dnr 2020-00283  

Pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) gäller för förtroendevalda som har tillträtt efter valet 2014 eller 
senare. Reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun är uppdaterade med hänsyn till OPF-KL.  

Dock saknas i de ekonomiska reglerna en uttrycklig bestämmelse om vilken 
instans som ska vara pensionsmyndighet för de förtroendevalda. Denna 
uppgift återfinns i nuläget i kommunens pensionspolicy för medarbetare, där 
det anges att kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för de 
förtroendevalda. Enligt SKR:s kommentarer till OPF-KL18 förutsätts det att 
kommunfullmäktige, utser en nämnd som ska vara pensionsmyndighet för 
de förtroendevalda.  

Mot bakgrund av denna rekommendation från SKR och då kommunens 
pensionspolicy riktar sig till anställda i kommunen föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att det i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda införs en bestämmelse om vilken instans som ska vara 
pensionsmyndighet för de förtroendevalda. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen ska vara pensionsmyndighet för de förtroendevalda. 
Kommunstyrelsen har redan idag uppdraget att tolka och tillämpa reglerna 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Förvaltningens förslag innebär 
att meningen om pensionsmyndighet för förtroendevaldas pension som 
återfinns på ställen i policyn, stryks ur pensionspolicyn för medarbetare.  

När en förtroendevald beviljas ekonomiskt omställningsstöd uppstår en 
kostnad. När det gäller hur kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till 
förtroendevalda ska fördelas föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
kostnaderna belastar den verksamhet (kommunfullmäktige, styrelse eller 
nämnd) där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag. Ett sådant 
beslut skulle innebära att rådande praxis formellt slås fast.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek 2020-04-27 
Pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun, förslag på strykningar i p 1 
och 2.2 (rödmarkerad text) 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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20 (23) 
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL18) från SKR 2018-09-14   
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

kommunstyrelsen blir pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs 
kommun, och att meningen ”Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de 
förtroendevalda” förs in sist i § 18 i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

anta reviderad version av pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun 
där en mening om pensionsmyndighet för förtroendevalda har strukits i 
punkterna 1 och 2.2.  

kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda ska 
belasta den verksamhet där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 

kommunstyrelsen blir pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs 
kommun, och att meningen ”Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de 
förtroendevalda” förs in sist i § 18 i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

anta reviderad version av pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun 
där en mening om pensionsmyndighet för förtroendevalda har strukits i 
punkterna 1 och 2.2.  

kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda ska 
belasta den verksamhet där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag. 

 

 

Beslut skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (23) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 93 Dnr 2020-00231  

Ansökan om kommunalt stöd till Grannsamverkan år 
2020-2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2020-04-22, § 73, att 
återremittera ärendet för ytterligare beredning vilken nu har gjorts. 

Samverkan mot brott (SAMBO) är en samverkansorganisation för bland 
annat inbrottsförebyggande arbete med SSF Stöldskyddsföreningen som 
huvudman för verksamheten. SAMBO söker ekonomiskt stöd hos bland 
annat kommuner för att fortsätta erbjuda kostnadsfri tillgång till material.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anna Sjöholm, 2020-04-27 
Finansiering av Grannsamverkansskyltar – ansökan om kommunbidrag 

 

Ärendet 

 SAMBO är en organisation bestående av Polisen, Folksam, 
Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, 
ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet 
(Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, 
Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare 
boende. På uppdrag av ovanstående intressenter är SSF 
Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.   

I dag finansierar SAMBO Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta 
för att medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att 
bli utsatta för brott, inte ska behöva bekosta Grannsamverkan i sitt 
bostadsområde själva. Organisationen önskar att Bjuvs kommun bidrar med 
5000 kr 2020 och 5000 kr 2021 till verksamheten. Grannsamverkan bygger 
på två komponenter; utövande av social kontroll via samverkande grannar 
samt skyltar som signalerar att det i området förekommer samarbete för att 
förhindra brott. De ekonomiska medlen används för att täcka del av 
materialkostnad vid tillverkning av dessa skyltar.  

I Bjuvs kommun är grannsamverkan organiserat via Polisen, 
Länsförsäkringar Skåne samt Bjuvs kommun. Inom kommunen finns det i 
dagsläget 19 aktiva områden med god geografisk spridning över 
kommunens orter. Samtliga samverkansparter har som ambition att fortsätta 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-05-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

utvecklingen av arbetet och även spridning av grannsamverkansområden. 
Med anledning av fortsatt utökat arbete prediceras ett ökat behov av 
skyltning inom Bjuvs kommun. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att stödja grannsamverkanverksamheten i 
Bjuvs kommun med 5000 kr 2020 och 5000 kr 2021.    

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
stödja grannsamverkanverksamheten i Bjuvs kommun med 5000 kr 2020 
och 5000 kr 2021.    
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 94 Dnr 2020-00279  

Tillfällig förändring av öppettider i kontaktcenter  

Sammanfattning 

Sommarledigheten märks även i kontakterna med kommunen. Under juli 
och augusti går antalet telefonsamtal till kommunen och besök i 
kommunalhuset ner markant. Flera kommuner väljer därför att stänga sina 
kontaktcenter under lunchen 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 från och med den 29 juni till och med 7 augusti. 

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Josefine Wahlström, 2020-04-27  
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att kontaktcenter i kommunhuset håller lunchstängt kl 12.00-13.00 
från och med den 29 juni till och med 7 augusti. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kontaktcenter i kommunhuset 
håller lunchstängt kl 12.00-13.00 från och med den 29 juni till och med 7 
augusti. 
   
 

Beslutet skickas till: 
Kommunikationschef 
Diariet 

     
 


