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Diarienummer

2009-01-28
2009/38

430

§ 21

Mölleröds utblick – fågeltorn i Mölleröd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att slutföra projektet med byggandet av fågeltornet.
Projektet ska finansieras med 75 000 kronor ur stadsbyggnadskontorets budget och för
utställningen med 28 500 kronor ur utvecklingsavdelningen på kommunledningskontoret. Resterande 100 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar.
Beskrivning av ärendet

NIP-projektet ”Mölleröds utblick – fågeltorn med utemuseum i Finjasjöns norra del”
utgörs av en unik utsiktsplats vid Finjasjöns/Almaåns strand i Mölleröd som är under
uppbyggnad. Från plattformen kommer man ha utsikt över en restaurerad strandäng
(annat NIP-projekt), Finjasjön och Almaån. I byggnaden ingår en utställningsdel och en
grillplats. Byggnaden kommer att vara handikappsanpassad och tillgänglig via en ny pplats (nära dämmet i Almaån) och upprustning av väg längs Almaån.
Byggnadstiden har blivit längre än vad som uppskattades från början och därmed har
kostnaderna ökat.
Ekonomichefen föreslår beslut beträffande finansieringen.
_____________________
Sänt till:
sbk
ek
klk - utvecklingsstaben

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-28
2008/806

022

§ 22

Vakansprövning av tjänst vid Norra station på förvaltningen
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att tjänsten som koordinator på
förvaltningen Arbetsmarknad & Kompetensutveckling på Norra station återbesätts.
Beskrivning av ärendet

Innehavaren av tjänsten som koordinator vid Norra station slutar sin anställning den 28
februari 2009 på egen begäran.
Förvaltningen Arbetsmarknad och Kompetens begär att få återbesätta tjänsten. Enligt
förvaltningen är tjänsten beskriven i avtalet med Högskolan. Den är till del inräknad i
intäkterna från Högskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott framhåller vikten av att vid anställning alltid se över
organisationen och bemanningen i tid före rekrytering.
____________________
Sänt till:
ak
pk

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-28
2009/74

047

§ 23

Återföring av schablonersättning för barn till socialnämndens
balanskonto ”Outnyttjade statsbidrag aktivitet nr 8219”
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i samband med bokslutet återföra den
schablonersättning för barn som överfördes från socialförvaltningen till barn- och
utbildningsförvaltningen på totalt 3 334 405 för år 2008 till balanskonto för
”Outnyttjade statsbidrag aktivitet nr 8219” för att täcka framtida försörjningskostnader
för flyktingbarn.
Beskrivning av ärendet

Ekonomikontoret föreslår ovanstående beslut med hänvisning till skrivelse från socialförvaltningen och socialnämndens beslut § 11/2009-01-27.
____________________
Sänt till:

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes

