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Sammanträdesdatum

2016-12-15

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Ekelund klockan 13:30-17:25

Beslutande

Tommy Augustsson (S), ordförande,
David Szemekår (V)
Lotte Melin (C)
Carl Bej ve I (SD) § 93-96, 98, 101
Lars-Erik Svensson (M) tjänstgör för Carl Bejvel i § 97, 99-100

övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Johnny Kvarnhammar (S)
Lars-Erik Svensson (M) § 93-96, 98, 101

Utses till justerare

Lotte Melin (C)
Kansliet, kommunhuset i Osby kommun (BRIO-huset), tisdagen den 20 december
2016, klockan 08:00

Justeringens plats och tid

Tjänstemän:
Tf. verksam hetsområdeschef för
samhällsbyggnad, Arne Bertilsson
Räddningschef, JimmieAsk
Ekonom, Jeanette Karlsson
Kulturchef, Reia Sofiadotter Collberg
Projektledare, Tilde Dahl
Planarkitekt, Kettil Svensson
Kommunsekreterare, Amra Eljami

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-15

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

D atu m då a n s la g e t ta s ned

'<xrr?i

Underskrift
Amra Eljami

2017-01-16
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Ärendelista

§93

Protokollets justering

§94

Godkännande av dagordning

§95

Information

§96

Intern kontrollplan 2017 för verksamheten Samhällsbyggnad

§97

Detaljplan Lars Dufvva

§98

Riktlinjer för föreningsstöd och uthyrning av lokaler och
anläggningar till föreningar samt riktlinjer för stöd till föreningar

§99

Fördjupad översikts plan Glimåkra Östra Göinge kommun

§100 Fördjupad översiktsplan för Broby, Östra Göinge kommun
§101

Justerandes sign

Klubblokal Lönsboda innebandyklubb
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Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

§93
Protokollets justering
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott utser Lotte Melin (C) till
justerare som tillsammans med utskottets ordförande, Tommy Augustsson
(S), justerar utskottets protokoll.
Ordförande meddelar att justering av protokollet sker tisdagen den 20
december 2016, klockan 08:00 på kansliet i kommunhuset (BRIO-huset),
Osby.

Justerandes sign
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§94
Godkännande av dagordning
Ett extra ärende, ”Klubblokal Lönsboda innebandyklubb”, läggs till
på dagordningen som ärende nummer 9.
Med ovanstående ändringar godkänns dagordningen.
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§95

Information
Information från förvaltningen - Räddningschef, Jimmie Ask, informerar
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott om Räddningstjänsten, det vill
säga organisationen, lagarna, verksamheten med mera.
Ekonomisk årshjul samt process 2017 - Ekonom, Jeanette Karlsson,
informerar kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott om tidpunkter
avseende bland annat intern kontroll, intembudget, verksamhetsberättelse,
uppföljning med mera.
Planpriolista - Planarkitekt, Kettil Svensson, informerar kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott om planpriolistan, det vill säga vilka detaljplaner
som är på gång, vilka som har vunnit laga kraft med mera.
Industrispåret - Tf. verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad, Arne
Bertilsson, informerar kort om industrispåret.
Samhällsplanerartjänst - Tf. verksamhetsområdeschef för
samhällsbyggnad, Arne Bertilsson informerar om vad som händer med
samhällsplanerartj änsten.
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§96
Intern kontrollplan 2017 för verksamheten
Samhällsbyggnad
KS/2016:753 040
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen
- Intern kontrollplan 2017 för verksamhetsområde Samhällsbyggnad, med
undantag för delarna avseende Räddningstjänsten som istället beslutas i
kommunstyrelsens ledningsutskott, godkänns.
Sammanfattning av ärendet

Det interna kontrollarbetet bedrivs utifrån kommunens reglemente för intern
kontroll, antaget av kommunfullmäktige 1999-03-22, § 27.
Intern kontroll innebär att man tryggar kommunens tillgångar, minimerar
risker, säkrar system och rutiner, säkerställer att resurser används i enlighet
med tagna beslut, säkrar att redovisningen sker på ett korrekt sätt, skyddar
politiker och personal från oberättigade misstankar samt säkerställer att la
gar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
Intern kontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och säkerhet i en orga
nisation. Nämnderna, var och en inom sitt område, ska säkerställa att verk
samheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäk
tige har beslutat men även i överensstämmelse med de föreskrifter som gäl
ler för verksamheten. Nämnderna ska också säkerställa att den interna kon
trollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds
ställande sätt.
För att säkerställa arbetet med den interna kontrollen, tas vaije år fram en
intern kontrollplan med angivna rutiner. Sannolikhet och konsekvens upp
skattas för varje risk och verksamhetsområdena föreslår sedan vilka risker
som ska kontrolleras under kommande år.
Verksamhetsområde Samhällsbyggnad har utifrån förslag från verksamhet
en sammanställt en brutto-/nettolista med förslag på kontrollpunkter 2017.
Sannolikhet och konsekvens bedöms enligt följande:
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Skala

Sannolikhet

Konsekvens

1

Osannolik

Försumbar

2

Mindre sannolik

Lindrig

3

Möjlig

Kännbar

4

Sannolik

Allvarlig

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan 2017, Samhällsbyggnad”, daterad den
28 november 2016, från ekonom Jeanette Karlsson och tf. verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad Arne Bertilsson.
Intern kontrollplan 2017 - Bruttolista/nettolista; Kommunstyrelsen, Sam
hällsbyggnad

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetsområde samhällsbyggnad
Tf. verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad, Arne Bertilsson
Enhetschef för Kultur och Fritid, Reia Sofiadotter Collberg
Enhetschef för Mark och Exploatering, Johan Persson
Räddningschef, Jimmie Ask
Enhetschef för Driftenheten, Tobias Stenson
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning
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§97
Detaljplan Lars Dufwa
ICS/2013:1144 214
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag till
kommunstyrelsens beslut

Beslut i detta ärende hänskjuts till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Två medborgardialoger ska genomföras, en för Osby shoppings med
lemmar och en för allmänheten.
En grov kostnads- och intäktsberäkning görs för området.

Sammanfattning av ärendet

Under 2014 uppmärksammade verksamhetsområde samhällsbyggnad att
efterfrågan på mark för verksamhetsetableringar ökat. Området mitt emot
Lars Dufwa rastplats, öster om väg 23, pekades ut som den mest lämpliga
marken för nyetableringar. Bedömningen gjordes att området kunde locka
till sig etableringar och nya arbetstillfällen för kommunen med närhet till
väg 23. Kommunen äger marken.
Sedan 2015 finns intresse hos två aktörer att etablera sig på området med
direkt närhet till väg 23 och ett gott skyltningsläge. Ingen gällande
detaljplan finns och översiktsplanen pekar ut området som ”Ny industri”
men också som möjligt handelsområde (Översiktsplan för Osby kommun
2010, s.66).
Planförslaget omfattar del av fastigheten Osby 181:5 och är beläget mitt
emot Lars Dufwa rastplats. Detaljplaneförslaget anger verksamhet, handeloch kontorsändamål. Vall och prickmark är förlagd mot väg 23 för att hålla
gott avstånd till vägen (30 meter byggnadsfri zon). En ny väg dras in för att
komma in till handelsplatsen. Vägen dras in där befintlig grusväg är
belägen, mitt emot Lars Dufwas infart.
Efter granskningen har bestämmelsen Z lagts till för verksamheter,
sedimenteringsdammama flyttats mer åt öst i illustrationsplanen och
korrigeringar gjorts i textmaterialet. Efter den andra granskningen har några
mindre textförändringar gjorts.
Justerandes sign
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Bebyggelsebilden i området är ytterst begränsad med enbart några enstaka
boningshus. Ett rimligt avstånd hålls till dessa villor. Den huvudsakliga
bebyggelsen består av macken vid Lars Dufwa och ridanläggningen bakom
rastplatsen.
Planområdet utgör inget grönområde i grönplanen och är inte exploaterat
sedan tidigare. I huvudsak finns blandskog i området samt en öppen gräsyta
i söder.
Planen drivs med det utökade planförfarandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Ny detaljplan för del av Osby 181:5, Osby kommun,
Skåne län”, daterad den 30 november 2016, från planarkitekt Kettil
Svensson och tf. verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad Arne
Bertilsson.
Skrivelse (karta) ”Detaljplan för del av Osby 181:5, öster om Lars Dufwa”,
daterad den 25 november 2016, från planarkitekt Kettil Svensson och tf.
verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad Arne Bertilsson.
Granskningsutlåtande ”Detaljplan för del av Osby 181:5. Öster om Lars
Dufwa rastplats”, daterad den 30 november 2016, från planarkitekt Kettil
Svensson och tf. verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad Arne
Bertilsson.
Plan- och genomförandebeskrivning ”Detaljplan för del av Osby 181:5.
Öster om Lars Dufwa”, daterad i november 2016, från planarkitekt Kettil
Svensson och tf. verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad Arne
Bertilsson.
Lokaliseringsprövning ”Del av Osby 181:5, öster om Lars Dufwa”, daterad i
november 2016, från planarkitekt Kettil Svensson och tf.
verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad Arne Bertilsson.
Miljökonsekvensbeskrivning ”Del av Osby 181:5, öster om Lars Dufwa”,
daterad i oktober 2016, från planarkitekt Kettil Svensson och tf.
verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad Arne Bertilsson.
Skrivelse ”Trafikundersökning korsning Lars Dufwa väg 23”, daterad den
25 augusti 2016, från Atkins, inklusive bilagor.
Skrivelse ”Fastighetsförteckning för ny detaljplan för del av fastigheten
Osby 181:5 område nord, Lars Dufwa”, daterad den 7 juli 2016, från GISingenjör Zlatko Abazagic.
Skrivelse ”Skissförslag, Osby väg 23, Marklunda. Förslag på ny korsning
och typsektion”, daterad den 13 maj 2016, från Atkins.
Skrivelse ”Handelsutredning för Lars Dufwa, del av Osby 181:5. Osby,
Osby kommun, Skåne län.”, Sandra Holm, Kathrine Heiberg och Lina
Justerandes sign
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Dako.
Tjänsteskrivelse ”Detaljplan för företagsetableringar i område Nord (Lars
Dufwa)”, daterad den 25 mars 2014, från chef för verksamheten
samhällsutveckling Maria Ljunggren.
Beslutsgång

Tommy Augustsson (S) yrkar att två medborgardialoger ska genomföras, en
för Osbyshoppings medlemmar och en för allmänheten. Han yrkar även att
beslut i detta ärende hänskjuts till kommunstyrelsen.
Lotte Melin (C) yrkar bifall till Tommy Augustssons (S) yrkanden och
lägger ett tilläggsyrkande att en grov kostnads- och intäktsberäkning görs
för området.
Ordförande ställer sina egna yrkanden mot avslag och finner sina egna
yrkanden bifallna.
Ordförande ställer sedan Lotte Melins (C) tilläggsyrkande mot avslag och
finner hennes tilläggsyrkande bifallen.

Beslutet skickas till
Verksamhetsområde samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen
Tf. verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad, Arne Bertilsson
Planarkitekt, Kettil Svensson
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§98
Riktlinjer för föreningsstöd och uthyrning av lokaler
och anläggningar till föreningar samt riktlinjer för stöd
till föreningar
KS/2016:259 805
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Ärendet återremitteras till verksamhetsområde samhällsbyggnad för
att den ekonomiska konsekvensen på föreningar ska framgå innan
slutgiltigt beslut tas.
Fakturahanteringen avslutas den 31 december 2016.
Sammanfattning av ärendet

Kultur och fritid har genomfört en översyn av stöd till föreningar och tagit
fram förslag på nya riktlinjer för fördelning av stöd och riktlinjer för
uthyrning av lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är utformade för att
bidra till långsiktiga och övergripande målsättningar för hela Osby kommun.
Syftet är att skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som främjar ett
aktiv och självständigt föreningsliv och civilsamhälle.
Årlig fastställd budget för de olika stödformerna, eventuell kompensation,
enskilda avtal och aktuella hyrestaxor ingår inte i de övergripande
riktlinjerna för att möjliggöra flexibilitet utifrån behov år till år.
Riktlinjerna har tagits fram i dialog med föreningslivet genom enkäter,
intervjuer och dialogträffar. Förslaget utgår även från nationella och
regionala riktlinjer, exempel från andra kommuner, aktuellt regelverk och
utifrån lokala behov och förutsättningar.
Riktlinjerna för fördelning av stöd innehåller övergripande
bedömningskriterier som pekar ut prioriterade målgrupper och
verksamheter. Riktlinjerna används genomgående vid bedömning av bidrag
som renodlas i tre stödformer:
Verksamhetsstöd,
Lokal- och anläggningsstöd, samt
Projekt- och arrangemangsstöd
För att säkerställa att kommunen efterlever de regler som gäller för
momsersättning och lagen om offentlig upphandling betalas allt stöd direkt
ut till föreningar även de som driver verksamhet i kommunens anläggningar.
Justerandes sign
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Förändringen innebär att Osby kommun går mot ett stödsystem mer likt hur
andra kommuner arbetar och följer rekommendationer från Skåneidrotten.
Förändringen kan dock innebära kännbara ekonomiska konsekvenser för
många föreningar i Osby kommun. Detta är något som bör beaktas när
budget sätts för de olika bidragsformerna.
Även uthyrning och utlåning av lokaler och anläggningar renodlas i tre
former:
- Kommunen äger och driver anläggningen. Uthyrningen sker per
timme eller per tillfälle. I särskilda fall hyrs lokaler ut exklusivt till
föreningar och skriftliga avtal tecknas.
Kommunen äger anläggningen och förening driver anläggningen,
skriftliga driftavtal tecknas.
Kommunen äger mark, föreningen äger fastigheter samt driver an
läggningen, skriftliga arrendeavtal tecknas.
Samtliga avtal föreslås skrivas på lång sikt men revideras vart tredje år
utifrån behov som uppkommer.
Uthyrning och fördelning av tider utgår från en tydlig prioritering av
grupper och verksamheter för att främja ett högt och allsidigt nyttjande som
prioriterar föreningsverksamhet för barn- och unga 5-25 år, personer med
funktionsvariationer och personer över 65 år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Översyn av föreningsstöd till kultur och ffitidsföreningar”,
daterad den 1 december 2016, från kultur- och fritidschef Reia Sofiadotter
Collberg och tf. verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad Arne
Bertilsson.
Skrivelse ”Utredning av föreningsstöd”, daterad den 29 november 2016.
Skrivelse ”Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby
kommun”, daterad den 29 november 2016.
Skrivelse ”Riktlinjer för uthyming/utlåning av lokaler och anläggningar till
föreningar”, daterad den 29 november 2016.
Beslutsgång

Carl Bjevel (SD) yrkar att ärendet återremitteras till verksamhetsområde
samhällsbyggnad för att den ekonomiska konsekvensen på föreningar ska
framgå innan slutgiltigt beslut tas.
Daviei Szemenkår (V) yrkar bifall till Carl Bejvels (SD) förslag till beslut
och yrkar även att fakturahanteringen avslutas den 31 december 2016.
Ordförande ställer Carl Bejvels (SD) yrkande mot avslag och finner
yrkandet bifallet.
Justerandes sign
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Ordförande ställer David Szemenksårs (V) yrkande mot avslag och finner
yrkandet bifallet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur och fritidschef, Reia Sofiadotter Collberg
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning
Verksamhetsområdeschef för vård och omsorg, Helena Ståhl
Verksamhetsområdeschef för barn och skola, Mia Johansson
Verksamhetsområdeschef för utbildning och arbete, Roger Johansson
Tf. verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad, Arne Bertilsson
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§99
Fördjupad översikts plan Glimåkra Östra Göinge
kommun
KLS/2016:391 212
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Osby kommun har inget att erinra i granskningsskedet då planen inte
bedöms röra kommunen.
Sammanfattning av ärendet

Östra Göinge kommun har översänt förslag till ny fördjupad översiktsplan
för Glimåkra på granskning. Yttrandet ska vara Östra Göinge tillhanda
senast den 25 januari 2017.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Glimåkra är att möjliggöra
en hållbar utveckling och redovisa den gemensamma framtidsbilden som
kommunen har för Glimåkra. Målet är att skapa attraktiva boendemiljöer
samt att planen fungerar som vägledande vid framtagande av nya
detaljplaner och vid prövning av bygglov enligt plan och bygglagen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Yttrande över granskningshandling gällande fördjupad
översiktsplan för Glimåkra, Östra Göinge kommun”, daterad den 25
november 2016, från planarkitekt Kettil Svensson och tf.
verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad Arne Bertilsson.

Beslutet skickas till
Verksamhetsområde samhällsbyggnad
Planarkitekt, Kettil Svensson
Tf. verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad, Arne Bertilsson
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§ 10 0

Fördjupad översiktsplan för Broby, Östra Göinge
kommun
KS/2016:390 212
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

- Osby kommun har inget att erinra i granskningsskedet då planen inte
bedöms påverka kommunen.
Sammanfattning av ärendet

Östra Göinge har översänt förslag till ny fördjupad översiktsplan för Broby
på granskning. Yttrandet ska vara Östra Göinge tillhanda senast 25 januari
2017.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att möjliggöra en hållbar
utveckling i Broby genom att redovisa Östra Göinges gemensamma
framtidsbild. Målet är att utveckla Broby hållbart och skapa attraktiva
boendemiljöer. Den fördjupade översiktsplanen kommer att vara vägledande
vid framtagandet av nya detaljplaner och vid prövning av bygglov enligt
plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Yttrande över granskningshandling gällande fördjupad
översiktsplan för Broby, Östra Göinge kommun”, daterad den 25 november
2016, från planarkitekt Kettil Svensson och tf. verksamhetsområdeschef för
samhällsbyggnad Arne Bertilsson.

Beslutet skickas till
Verksamhetsområde samhällsbyggnad
Planarkitekt, Kettil Svensson
Tf. verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad, Arne Bertilsson
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§101

Klubblokal Lönsboda innebandyklubb
KS/2016:808 255
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Förslag till ledningsutskottet
Avtalet med Lönsboda innebandy klubb sägs upp.
-

Lilla sporthallen (Hus I) ska vara kvar till den 31 december 2017.
Verksamhetsområde samhällsbyggnad och fastighetsstrategen för i
uppdrag att föra en dialog med föreningar och berörda förvaltningar
om möjlig lokallösning.

Sammanfattning

Lönsboda innebandy förening har ett nyttjanderättsavtal med Osby kommun
gällande den lilla sporthallen i Lönsboda. Detta avtal skrevs 2006 och
förlängs ett år i taget om inte det sägs upp. Uppsägningstiden är 6 månader.
Föreningen betalar en hyra på 4 tkr om året och har rätt att hyra ut lokalen.
År 2012 beslutades i utbildningsnämnden att man skulle säga upp avtalet
med Lönsboda innebandyförening och i samband med att den nya
sporthallen stod färdig pröva ärendet med rivning igen (§ 69
Anpassningsuppdrag - Örkeneds gamla gymnastikhall Dnr 2012. UNO102
821).
För att förbereda och ge plats åt nya byggnader för på området behöver den
lilla sporthallen i Lönsboda rivas. Då avtalet inte har sagts upp har
föreningen idag indirekt besittningsskydd och om huset ska rivas eller
byggas om kan hyresvärden istället för ekonomiska ersättning anvisa annan
godtagbar lokal.
Föreningen uppger själva att de önskar ersättning för sin klubblokal för 35
personer samt ett förråd att placera sina saker i, dessa måste finnas i
anslutning till den större sporthallen i Örkened. Förslaget från föreningen är
att placera moduler som motsvarar 50 kvm klubblokal och 50 kvm förråd i
anslutning till hallen så kan de använda duschar och toalett där. Föreningen
behöver också ett kök, med spis vask och köksskåp.
Moduler skulle kunna placeras i anslutning till parkeringen vid
simhallen/sporthallen längst ner i hörnet alternativt vid ingången till
sporthallen på baksidan av simhallen. Kostnaden för moduler enligt
bifogade offert från Expandia är för år 2017
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- Förbereda ytan 17 tkr
Montage 110 tkr,
- Hyra 207,6 tkr (17,3 tkr/mån) - Bygglov 6 tkr
Demontering 73 tkr
Total kostnad för ett år är 329,6 tkr plus demontering. Priserna är exklusive
moms och svagström, passersystem, brand-/inbrottslarm ingår ej.
Ett alternativ till moduler är enligt skolan att hemkunskapssalen i byggnad B
mittemot simhallen erbjuds föreningen som klubblokal under
uppsägningstiden. Salen är tillgänglig på kvällar från kl. 16.00 och på
helgen och där finns bord, stolar och kök. Till förråd finns, under
förutsättning att skolan och kostenheten hämtar sina saker, ett utrymme
under simhallen som skulle kunna erbjudas tillfälligt. Inga förråd finns
tillgängliga på skolans område idag.
I samband med att nya riktlinjer tas fram för bidrag till föreningar är
förslaget att alla avtal mellan kommunen och föreningar att ses över så även
avtalet med Lönsboda innebandy klubb. Viljeinriktningen är att hitta en
långsiktigt bra lösning för föreningen och kommunen år 2018.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Klubblokal Lönsboda innebandyklubb”, daterad den 13
december 2016, från kultur och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg och tf.
verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad, Arne Bertilsson.
Utbildningsnämndens beslut den 19 juni 2012, § 69.
Skrivelse ”Nyttjanderättsavtal”, daterad den 1 april 2006.
Beslutsgång

Tommy Augustsson (S) yrkar följande:
-

Avtalet med Lönsboda innebandy klubb sägs upp.
Lilla sporthallen (Hus I) ska vara kvar till den 31 december 2017.

-

Verksamhetsområde samhällsbyggnad och fastighetsstrategen får i upp
drag att föra en dialog med föreningar och berörda förvaltningar om
möjlig lokallösning.

Ordförande ställer sina egna yrkanden mot avslag och finner samtliga
yrkanden bifallna.

Beslutet skickas till
Verksamhetsområde samhällsbyggnad
Ledningsutskottet
Kultur och fritidschef, Reia Sofiadotter Collberg
T.f. verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad, Arne Bertilsson
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Verksamhetsområdeschef för Barn och Skola, Mia Johansson
Rektor för Örkenedsskolan
Kommunchef, Petra Gummeson
Kanslichef, Benny Nilsson
Ekonomichef, Pia Lindvall Bengtsson
Fastighetsstrateg, Malin Franzén
VD för Osbybostäder
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