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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-11:15

Beslutande Peter Johansson (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD)
Pierre Månsson (L) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD)
Karl Gemfeldt (C)           
               
               
               
               

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör

Pia Mastenstrand Steinbach, 
kommunikationschef

Hanna Nicander, 
kommunsekreterare

Martin Gomér, 
upphandlingschef, § 73

Tommy Danielsson, 
förvaltningschef miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
§ 77

Johanna Näslund, 
förvaltningschef tekniska 
förvaltningen, § 84

Rickard Wilhelmsson, 
avdelningschef tekniska 
förvaltningen, § 84

Per Rheborg, enhetschef tekniska 
förvaltningen, § 84

Utses att justera Anders Tell       

Justeringens
tid och plats

Rådhus Skåne 2020-04-21

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Hanna Nicander

73-85

Ordförande ...............................................................................................................................
Pierre Månsson

Justerare ...............................................................................................................................

Anders Tell       

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-04-01

Datum då
anslaget sätts upp

2020-04-23 Datum då 
anslaget tas ned

2020-05-15

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..............................................................................................................

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 1 april 2020 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

10:10-10:25 Arbete med coronaviruset, covid-19 

2019/1244 1.2.7 

4 Utse ombud och ersättare till årsstämma för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

2020/319 1.5.6 

5 Försäljning av del av Vä 30:13 och 157:5 2019/848 4.3.3 

6 Uppföljning av strategisk utvecklingsplan för 
jämställdhetsintegrering 2019 

2019/1178 1.5.3 

7 Komplettering och uppdatering av Byggnadsnämndens 
plan- och bygglovstaxa 

2020/334 1.3.1 

8 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § 
Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

2020/307 1.9.3 

9 Medborgarförslag - Matavfallspåsar i affärerna att bära 
hem frukt och grönt i 

2019/1293 1.2.2 

10 Medborgarförslag - Inför guidade båtturer på Helge å 2019/682 3.8.1 

11 Medborgarförslag - Flodbåt i Vattenriket 2018/1242 3.8.1 

12 Medborgarförslag - Inför stadsdelstämmor 2016/1030 

13 Avgiftsfria uteserveringar 2020-03-01 - 2020-06-30 2020/379 1.3.1 



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 

 
  

 

Ärenden  

14 Hyresnedsättning för vissa kommunala lokaler 1 april - 30 
juni 2020 

2020/381 1.2.1 

15 Extra sammanträde för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019/840 1.2.1 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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KSAU § 73

Informationer
Änr KS 2019/1244 1.2.7

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:

- Möte om Kommunförbundet Skånes omtag 2020-03-31.

- Pågående rekrytering av förvaltningschef tekniska förvaltningen, 
utvecklingsledare Skåne Nordost, näringslivschef och projektledare 
för vallar.

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om arbetet med 
Coronaviruset, covid-19.

 Upphandlingschef Martin Gomér informerar om upphandling av vård- 
och omsorgsboenden.
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KSAU § 74

Utse ombud och ersättare till årsstämma för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Änr KS 2020/319 1.5.6

Beslut
 Utse Martin Gomér till ombud och Oscar Nilsson till ersättare på 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma 7 maj 2020.

Sammanfattning
Delägarna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallas till årsstämma 
torsdagen den 7 maj 2020 kl. 10.00-12.00 på Malmö Börshus.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse ombud och ersättare till 
årsstämman.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Utse ombud och ersättare på Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB:s årsstämma 7 maj 2020.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-26.
Årsstämma 2020 i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 2020-03-13.
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KSAU § 75

Försäljning av del av Vä 30:13 och 157:5
Änr KS 2019/848 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänn reservation och försäljning av del av Vä 30:13 och 157:5 till 

Stenvalvet 222 Kristianstad AB mot en köpeskilling om 700 kr/kvm 
BTA för beviljat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Stenvalvet äger fastigheten Vä 157:10 och har ställt frågan till Kommunled-
ningskontoret avseende möjligheten att förvärva en del av kommunens 
intilliggande mark för att på den gemensamma tomten uppföra ett vårdbo-
ende. 

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen godkänner reser-
vation och försäljning av del av fastigheterna Vä 30:13 och Vä 157:5 till 
Stenvalvet 222 Kristianstad AB, mot en köpeskilling av 700 kr/kvm BTA.

Köpeskillingen blir dock relativt sett högre, eftersom den i enlighet med 
avtalet ska betalas på det bygglov som godkänns för hela projektet. Alltså 
även inom Stenvalvets egen mark.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänn reservation och försäljning av del av Vä 30:13 och 157:5 till 

Stenvalvet 222 Kristianstad AB mot en köpeskilling om 700 kr/kvm 
BTA för beviljat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2019-12-17.
Reservationsavtal.
Kartbilaga.
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KSAU § 76

Uppföljning av strategisk utvecklingsplan för 
jämställdhetsintegrering 2019
Änr KS 2019/1178 1.5.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Fastställa uppföljningen av den strategiska utvecklingsplanen för 

jämställdhetsintegrering för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Varje nämnd/förvaltning ska genomföra en årlig uppföljning kring hur den 
strategiska utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering inverkar på den 
egna verksamheten.

Uppföljningen visar att det inom flertalet områden pågår ett arbete. Områ-
den som sticker ut och som kräver ytterligare åtgärder är: 

- Om individbaserad statistik rörande verksamheten är könsuppdelad.

- Redovisning, analys och uppföljning av resultat av jämställdhets-
arbetet i ordinarie verksamhets- och budgetuppföljning.

- Behov av ytterligare kunskap kring jämställdhet och jämställdhets-
integrering.

Delarna som finns med i uppföljningen finns även som områden i ut-
vecklingsplanen. Dock finns det anledning att lyfta ytterligare några 
åtgärder utifrån resultatet av uppföljningen för att utveckla och stärka 
arbetet ytterligare. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Fastställa uppföljningen av den strategiska utvecklingsplanen för 

jämställdhetsintegrering för 2019.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-02-28.
Uppföljning strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2019 - 
kommunövergripande sammanställning, 2020-02-28.
Barnkonsekvensanalys, 2020-02-28.
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KSAU § 77

Komplettering och uppdatering av Byggnadsnämndens 
plan- och bygglovstaxa
Änr KS 2020/334 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa reviderad plan- och bygglovstaxa.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Plan- och bygglovstaxan i kommunen är i stort behov av komplettering och 
revidering av flera olika skäl, främst på grund av de senaste årens många 
lagändringar men också på grund av behovet av en mer utförlig plantaxa 
med en ända målsenlig konstruktion för planavgifter med mera, vilket i 
stort sett saknats sedan nuvarande taxa infördes 2011. Därutöver har en 
total översyn gjorts av taxan med mycket förbättrad information, tydligare 
riktlinjer, rensning av onödiga inslag samt mindre justeringar av olika 
avgifter.

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa reviderad plan- och bygglovstaxa.
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Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2020-02-25 § 46.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-07.
Förslag till reviderad plan- och bygglovstaxa 2020 inklusive mät- och 
karttaxa.
Plan- och bygglovstaxa 2020 inklusive mät- och karttaxa.
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KSAU § 78

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. § 6 f social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut
Änr KS 2020/307 1.9.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, enligt 16 kap. § 6f socialtjänst-
lagen om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt 
enligt lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska 
det lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Rapporten ska lämnas till Kommunfullmäktige (sta-
tistik), till kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg 
(individbaserade rapporter).

Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2019, 23 st beslut som inte 
verkställts inom tre månader.

Beslut enligt SOL: 11 st beslut som inte verkställts inom tre månader.

Beslut enligt LSS: 12 st beslut som inte verkställts inom tre månader.

Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens beslut 2020-02-26 § 24.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-11.
Rapport ej verkställda beslut 2020-02-10.
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KSAU § 79

Medborgarförslag - Matavfallspåsar i affärerna att 
bära hem frukt och grönt i
Änr KS 2019/1293 1.2.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 Färlöv, föreslår i ett medborgarförslag att matavfalls-

påsarna som man ska sortera matavfall ska finnas i affärerna för att bära 
hem frukt och grönt i.

I yttrande daterat 2020-02-03 så instämmer Kristianstads renhållnings AB 
med att detta förslag är bra för miljön och arbetet med att minska använ-
dandet av plastpåsar i vårt samhälle. 

Att ställa ut en lastpall i en affär med hela buntar av renhållningens matav-
fallspåsar är inte så bra vilket man fått erfara från andra renhållningsbolag. 
Väldigt många påsar försvinner till andra ändamål än det som är tänkt. 

Att använda enstaka matavfallspåsar för att bära hem frukt och grönt är 
bra men kostnaden för dessa matavfallspåsar måste finansieras helt av 
matvarukedjan. Detta eftersom renhållningen inte får medfinansiera dessa 
matvarukedjor med de taxepengar som man får in i verksamheten. 

Kristianstads renhållnings AB har redan idag fått förfrågan från en stor 
matvarukedja om att använda matavfallspåsar istället för plastpåsar, vilket 
renhållningen är positiva till. Genom dialog har renhållningen förklarat 
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vilken typ av matavfallspåse som de måste använda för att Kristianstad 
kommuns biogasanläggning fortfarande ska kunna producera och leverera 
kvalitetsgodkänd biogas och biogödsel. Renhållningen har också framfört 
vad man anser behöver finnas tryckt på påsen, som ex. en förklarande text 
hur påsen skall användas i butiken och i hemmet.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-02-26.
Kristianstads renhållnings AB:s yttrande 2020-02-03.
Remiss 2020-01-22.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-14 § 20.
Medborgarförslag 2019-12-30.
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KSAU § 80

Medborgarförslag - Inför guidade båtturer på Helge å
Änr KS 2019/682 3.8.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 Kristianstad föreslår i ett medborgarförslag att det bör finnas 

guidade båtturer för att göra Vattenriket mer tillgängligt för flera målgrup-
per och för att bättre kunna marknadsföra staden.

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling anser att båttrafik i Kristian-
stads Vattenrike är en viktig del i totalupplevelsen av Kristianstads kom-
mun som besöksmål. 

Kommunen har därför arbetat med att möjliggöra för båtturer med bryg-
gor, faktaunderlag för guidning, marknadsföring och liknande, sedan den 
första sightseeingverksamheten startade 1994. 

Det ligger inte i kommunens uppdrag att driva eller äga turbåtar, men 
sedan i augusti 2019 finns åter en entreprenör som bedriver sightseeing-
turer med båt i Vattenriket.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Avslå medborgarförslaget.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-02-24.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-03-05.
Remiss 2019-10-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 195.
Medborgarförslag 2019-06-20.
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KSAU § 81

Medborgarförslag - Flodbåt i Vattenriket
Änr KS 2018/1242 3.8.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 Arkelstorp föreslår i ett medborgarförslag att det bör 

finnas en flodbåt för rundturer i Vattenriket.

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling anser att båttrafik i Kristian-
stads Vattenrike är en viktig del i totalupplevelsen av Kristianstads kom-
mun som besöksmål. 

Kommunen har därför arbetat med att möjliggöra för båtturer med bryg-
gor, faktaunderlag för guidning, marknadsföring och liknande, sedan den 
första sightseeingverksamheten startade 1994. 

Det ligger inte i kommunens uppdrag att driva eller äga turbåtar, men 
sedan i augusti 2019 finns åter en entreprenör som bedriver sightseeing-
turer med båt i Vattenriket.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Avslå medborgarförslaget.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-02-24.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-03-04.
Remiss 2019-05-07.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-10 § 117.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 § 312.
Medborgarförslag 2018-11-21.
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KSAU § 82

Medborgarförslag - Inför stadsdelstämmor
Änr KS 2016/1030 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Förslagsställaren Kristianstad föreslår i inlämnat medbor-
garförslag, 2016-10-26, att Kristianstads kommun inför stadsdelsstämmor. 

Kristianstads kommun har sedan mitten av 80-talet genomfört byastäm-
mor som sedermera har blivit dialogmöten runt om i kommunen.

Syftet med dialogmötena är att de ska fungera som ett närdemokrati-
projekt där kommunens ledande politiker möter ortsbefolkningen för att 
stämma av läget på orten och inhämta synpunkter på sådant som känns 
angeläget för var och en. 

När det gäller staden och stadsdelarna har kommunen från och med 2016 
har årligen arrangerat ”öppet rådhus”. Detta har setts som dialogmöte för 
medborgarna som bor i staden och i stadsdelarna. På ”öppet rådhus” är 
kommunstyrelsens politiker och kommunens samtliga förvaltningar och 
bolag representerade.

Inför dialogmötena som genomförs under mandatperioden 2019-2022 
beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att utveckla dialogmötena till 
att även gälla stadsdelen Näsby. Under 2019 och 2021 genomförs därför 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

dialogmöte i Näsby. Utvärdering kommer att ske mandatperiodens dialog-
möten och ställning tas till att eventuellt utöka antalet stadsdelar.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-27.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-03-05.
Remiss 2016-11-30.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-15 § 234.
Medborgarförslag 2016-10-26.
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KSAU § 83

Avgiftsfria uteserveringar 2020-03-01 - 2020-06-30
Änr KS 2020/379 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 
utgår under tidsperioden 1 mars till och med 30 juni år 2020

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Spridningen av Coronaviruset (Covid-19) ger effekter i samhället och flera 
företag och organisationer drabbas ekonomiskt. Kristianstads kommun 
vidtar direkta åtgärder för att underlätta för lokala aktörer. En av åtgärder-
na är att  besluta om avgiftsfria uteserveringar under perioden 1 mars 
till och med 30 juni år 2020. Under denna tidsperiod kommer debitering av 
uteserveringar att utebli från tekniska förvaltningen. Åtgärden medför 
uteblivna intäkter med cirka 0,5 mkr.

Åtgärden ingår i ett kommunövergripande åtgärdsförslag som initierats av 
kommunledningskontoret på uppdrag av Kommunstyrelsen. Tekniska 
förvaltningen är positiva till åtgärder som mildrar de negativa effekterna 
av Covid-19.
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Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering ut-
går under tidsperioden 1 mars till och med 30 juni år 2020.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2020-03-26 § 51.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-20.
Taxa för upplåtelse av offentlig plats KF 2016-11-15 § 213.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 84

Hyresnedsättning för vissa kommunala lokaler 
1 april - 30 juni 2020
Änr KS 2020/381 1.2.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Under förutsättning att regeringens stödpaket om tillfällig rabatt för 

fasta hyreskostnader i utsatta branscher beslutas så ska Kristianstads 
kommun i enlighet med detta stödpaket erbjuda hyresnedsättning med 
50% till hyresgäster inom restaurang, hotell och sällanköpshandel i 
kommunala lokaler under perioden 1 april-30 juni 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Ordföranden föreslår att följande formulering läggs till kommunlednings-
kontorets förslag till beslut: under förutsättning att regeringens stödpaket 
om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher beslutas.

Sammanfattning
Regeringen lanserar ett stödpaket till näringslivet med anledning av 
konsekvenserna av pandemin Covid-19. I paketet ingår bland annat möjlig-
het för hyresvärdar för erbjuda hyresnedsättningar upp till 50 procent av 
den fasta hyran under perioden 1 april-30 juni för hyresgäster inom 
restaurang, hotell och sällanköpshandel. Tekniska förvaltningen har gjort 
en första genomgång av hyresgäster som kan komma ifråga för stödet, se 
bifogad lista. Den kan komma att utökas. Kommunens kostnad för stödet 
med aktuell lista är ca 150 tkr/mån. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att i enlighet med regeringens stöd-
paket erbjuda hyresnedsättning till hyresgäster inom restaurang, hotell och 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

sällanköpshandel i kommunala lokaler. Aktuell lista kan komma att utökas 
och hanteras inom ramen för kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut. 
Finansiering genom Kommunstyrelsens anslag för vidare fördelning.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 I enlighet med regeringens stödpaket erbjuda hyresnedsättning med 

50% till hyresgäster inom restaurang, hotell och sällanköpshandel i 
kommunala lokaler under perioden 1 april-30 juni 2020.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-30.
Sammanställning hyresrabatt hyresgäster 1 april - 30 juni 2020.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 85

Extra sammanträde för Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Änr KS 2019/840 1.2.1

Beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott håller extra sammanträde 2020-04-08 

kl. 10:00.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås hålla extra sammanträde 
2020-04-08 kl. 10:00.

Förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott
 Kommunstyrelsens arbetsutskott håller extra sammanträde 2020-04-08 

kl. 10:00.

Beslutsunderlag
Förslag om extra sammanträde för Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020-03-30.
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