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Kommunstyrelsen

Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, Måndagen den 7 november 2022 kl. 19:00 - 20:21
Ajournering: 20:14-20:17

Beslutande: Rickard Livén (M), ordförande
Stefan Almå (M), ersätter Elisabeth Bovin Exner(M)
Björn Kvist (M)
Björn Odelius (M)
Maria Zitting Nilsson (-), ersätter Raili Nilsson (C)
Petter Liljeblad (L), 1:e vice ordförande
Arne Närström (S), 2:e vice ordförande
Björn Wivallius (S)
Berit Heidenfors (S)
Anders Klerkefors (R)
Conny Wessberg (SD), ersätter Mona-Lisa Larsson (-)

Ersättare: Johanna Liljedahl (L), Åsa Dahl (L), Håkan Paulson (KD), Tommy Eklund (S), Gunilla
Kallio (S), Kjell Häggkvist (S), Mats Nittve (R)

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, kommunsekreterare Elina Peronius, HR-chef
Ulf Haraldsson, kultur- och fritidschef Rolf Johansson, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, miljö- och samhällsbyggnadschef Christina Lood, IT-chef Michael
Bornefalk, socialchef Jenny Thorsell, barn- och utbildningschef Katarina Sweding,
planeringsstrateg Alina Ruda, verksamhetscontroller Katarina Sjödin,
förtroendevald SRV Återvinning Olle Glimvik t.o.m. § 95

Utses att justera: Arne Närström (S)
Justeringens
plats och tid: Kansliet, 2022-11-09, kl. 15:00

Underskrifter: Sekreterare                        …………………………
Elina Peronius

Ordförande                          ……………………..
Rickard Livén (M)

Justerande                         …………………………
Arne Närström (S)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdes-
datum: 2022-11-07

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-11-10

Överklagande tiden går ut:
2022-12-01
Datum för anslagets
nedtagande: 2022-12-02

Förvaringsplats
för protokollet: Kansliet

Underskrift: …………………………
Elina Peronius

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Innehållsförteckning

§ 93 Anmälningsärenden

§ 94 Delegationsbeslut

§ 95 Avfallstaxa 2023

§ 96 Antagande - Rapport utbyggnad av laddinfrastuktur

§ 97 Nämndsmål och kommunövergripande indikatorer på klimatmål

§ 98 Finansieringsbudget - slutliga mål och budget

§ 99 Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av kommunens bollplaner

§ 100 Uppvärmning av Berga bollplan

§ 101 Revidering av sammanträdesplan 2023

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 93 KS/2022:20

Anmälningsärenden

- Kommunrevisionens utlåtande i samband med delårsrapporten per 2022-07-31

- Krisledningsnämndens protokoll 2022-10-03
- Revisionsrapport angående MSB
- Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport
- Lagakraftbevis: Ändring av detaljplan för Kv. Fiskarudden m.fl. plan 80-80
- Protokoll kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-10-26
- Minnesanteckningar KSAU 2022-10-24

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 94 KS/2022:141

Delegationsbeslut

- Beslut om utlämnande av allmän handling avseende rapport från PWC -
Byggherreanalys Vestigia Fastigheter AB

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 95 KS/2022:372

Avfallstaxa 2023

Salems kommun har fått avfallstaxa 2023 för beslut. I årets förslag har miljöstyrningen och
självkostnadsprincipen per tjänst varit i fokus för att skapa goda förutsättningar för
kommande omställning av verksamheten. Salems kommun har förståelse för den
transformering av processen av avfallstaxan som sker nu men önskar få underlag tidigare vid
kommande revideringar av avfallstaxan.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2022.

Yrkanden
Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till Avfallstaxa
2023.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 96 KS/2022:193

Antagande - Rapport utbyggnad av laddinfrastruktur

Rapport utbyggnad av laddinfrastruktur har under sommaren varit på remiss (16 juni - 16
september). Under remissperioden har rapporten funnits att läsa i anslutning till Salems
bibliotek, på hemsidan och information fanns på Salemsdagen den 27 augusti. Under
remissperioden inkom 13 yttranden varav sex av dessa var utan erinran. Förvaltningen har nu
sammanställt de inkomna yttrandena och redogjort för förändringarna yttrandena lett till (se
bilaga 2). Förvaltningen har också uppdaterat rapporten utifrån exempelvis ny lagstiftning
som möjliggör för inkoppling av publik laddinfrastruktur på befintligt belysningsnät.

Rapporten är ett kunskapsunderlag som tydliggör vilken roll en kommun har när
laddinfrastruktur etableras och ger också olika exempel på vad för åtgärder en kommun kan
göra för att underlätta etablering av laddinfrastruktur. I rapporten finns också förslag på
platser där etablering av publik laddinfrastruktur kan vara lämpligt.

Rapporten behöver nu fördjupas med en mer konkret modell för Salems kommun för att
förtydliga process i (till exempel) de fall där privata aktörer vill bygga ut laddinfrastruktur på
allmän platsmark. Förvaltningens förslag är därmed att tillskapa en förvaltningsövergripande
projektgrupp som tillsammans arbetar fram en mer konkret handlingsplan för etablering och
förtydligar ansvarsfördelning mellan olika parter. Fortsatt arbete bör också samsynkas med
Södertörnsgemensamma projekt om laddinfrastruktur samt kapacitet i elnätet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2022.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L), Anders Klerkefors (R) och Conny Wessberg (SD) yrkar bifall till
ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens föreslås kommunfullmäktige besluta att anta Rapport - utbyggnad av
laddinfrastruktur.

2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att en intern handlingsplan för
etablering av laddinfrastruktur i Salems kommun tas fram.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 97 KS/2022:366

Nämndsmål och kommunövergripande indikatorer på
klimatmål

I februari 2022 antogs Salems kommuns klimatmål. År 2022 följs målet upp av
kommunfullmäktige och från och med år 2023 kommer målet även följas upp av kommunens
nämnder med nämndsmål och indikatorer.

I förslag till indikatorer för KS och nämnderna finns både aktiviteter och kvantitativa
indikatorer. Klimatarbetet år 2023 föreslås att följas upp av andel enheter som källsorterar
(följs upp av samtliga nämnder) samt i vilken omfattning kommunen genomfört
utbildningsinsatser med tema klimat (följs upp av KF och KS) med flera.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 7 september 2022.

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att följande indikatorer kommer
följas upp av kommunfullmäktige år 2023:

Indikator Indikatorvärde Vikt

Hållbarhetspolicy/riktlinjer för
hållbarhet i upphandling tas fram
(Index)

Grönt: (2) Genomfört
Gult: (1) Påbörjat
Rött (0) Ej påbörjat

20%

Genomföra utbildningsinsatser med
tema klimat (index)

Grönt: (2) Internt och externt
genomfört
Gult: (1) Intern eller extern
utbildning genomförd
Rött: (0) ingen utbildning
genomförd

20%

Andel enheter som källsorterar,
andel i enlighet med avfallsplanen
(%)

Grönt: över 47%
Gult: 37-46,9%
Rött: under 36,9%

20%

Andel fossilbränslefria fordon i
kommunorganisationen (%)

grönt: minst 90%
fossilbränslefria personbilar
gult: 80-90 % fossilbränslefria
personbilar
rött: mindre än 80%
fossilbränslefria personbilar

20%

Kommunikationsinsatser med tema
klimat genomförs utifrån en
kommunikationsplan

Grönt: (2)Genomfört
Gult: (1)Påbörjat
Rött:  (0) Ej påbörjat

20%

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att följande indikator ska följas upp
av nämnder/förvaltningar:

Indikator Nämnd/ förvaltning som följer
upp

Andel enheter som
källsorterar, andel i
enlighet med avfallsplanen
(%)

Samtliga nämnder

Hållbarhetspolicy/riktlinjer
för hållbarhet i
upphandling tas fram
(Index)

KF och KS

Genomföra utbildnings-
insatser med tema klimat
(Index)

KF och KS

Andel fossilbränslefria
fordon i
kommunorganisationen
(%)

KF och KS

Kommunikationsinsatser
med tema klimat
genomförs utifrån en
kommunikationsplan

KF och KS

Yrkanden
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Anders Klerkefors (R) yrkar att kommunstyrelsen också beslutar om en tredje beslutspunkt,
vilket är nödvändigt för att kommunen ska nå målet om klimatneutralitet för kommunen som
geografiskt område 2045:

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Salems kommunorganisation ska
vara klimatneutral 2030. Detta ska vara vägledande för nämndernas arbete.

I övrigt yrkar han bifall till ordförandens förslag till beslut.

Arne Närström (S) yrkar bifall till Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande.

Ordförande Rickard Livén (M) yrkar att kommunstyrelsen avslår Anders Klerkefors (R)
tilläggsyrkande.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Proposition
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut i beslutspunkt 1 och 2 under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Därefter ställer ordföranden Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår Anders Klerkefors (R) yrkande, varpå votering begärs.

Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill avslå Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande
röstar ja och den som vill bifalla Anders Klerkefors (R) yrkande röstar nej.

Följande ja-röster avläggs: Stefan Almå (M), Björn Kvist (M), Björn Odelius (M), Maria
Zitting-Nilsson (-), Petter Liljeblad (L), Conny Wessberg (SD) och Rickard Livén (M).

Följande nej-röster avläggs: Arne Närström (S), Björn Wivallius (S), Berit Heidenfors (S) och
Anders Klerkefors (R).

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande med 7
röster mot 4.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att följande indikatorer kommer
följas upp av kommunfullmäktige år 2023:

Indikator Indikatorvärde Vikt

Hållbarhetspolicy/riktlinjer för
hållbarhet i upphandling tas fram
(Index)

Grönt: (2) Genomfört
Gult: (1) Påbörjat
Rött (0) Ej påbörjat

20%

Genomföra utbildningsinsatser med
tema klimat (index)

Grönt: (2) Internt och externt
genomfört
Gult: (1) Intern eller extern
utbildning genomförd
Rött: (0) ingen utbildning
genomförd

20%

Andel enheter som källsorterar,
andel i enlighet med avfallsplanen
(%)

Grönt: över 47%
Gult: 37-46,9%
Rött: under 36,9%

20%

Andel fossilbränslefria fordon i
kommunorganisationen (%)

grönt: minst 90%
fossilbränslefria personbilar
gult: 80-90 % fossilbränslefria
personbilar
rött: mindre än 80%
fossilbränslefria personbilar

20%

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunikationsinsatser med tema
klimat genomförs utifrån en
kommunikationsplan

Grönt: (2)Genomfört
Gult: (1)Påbörjat
Rött:  (0) Ej påbörjat

20%

2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att följande indikator ska följas upp
av nämnder/förvaltningar:

Indikator Nämnd/ förvaltning som följer
upp

Andel enheter som
källsorterar, andel i
enlighet med avfallsplanen
(%)

Samtliga nämnder

Hållbarhetspolicy/riktlinjer
för hållbarhet i
upphandling tas fram
(Index)

KF och KS

Genomföra utbildnings-
insatser med tema klimat
(Index)

KF och KS

Andel fossilbränslefria
fordon i
kommunorganisationen
(%)

KF och KS

Kommunikationsinsatser
med tema klimat
genomförs utifrån en
kommunikationsplan

KF och KS

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 98 KS/2022:5

Finansieringsbudget - slutliga mål och budget

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2023-2025 beslutades av
fullmäktige 2022-06-16. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag som
grundade sig på befolkningsprognosen (per februari 2022) för kommunen och uppgifter från
SKR.

Enligt budgetprocessen tar fullmäktige ett beslut om finansiering i november. Syftet är att här
visa hur den löpande verksamheten och de kommunövergripande prioriteringarna ska
finansieras. Det ska tas fram ett beslut i kommunstyrelsen (i början av november) och
kommunfullmäktige (i slutet av november) om taxor och avgifter, skattesats, statsbidrag och
utjämning samt övriga finansiella poster. En översyn görs av om de ekonomiska
förutsättningarna har ändrats. I detta skede behövs eventuellt åtgärder vidtas om de
ekonomiska förutsättningarna ser annorlunda ut än vid beslutet i juni.

Den svenska ekonomin är nu svagare än tidigare prognoser. Jämfört med
kommunfullmäktiges beslut i juni har skatteunderlaget minskat samt att kostnaderna för
pensionsskulden har ökat ytterligare med anledning av ökat prisbasbelopp.

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster:
2023:   11,5 miljoner kronor (1,0% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2024:   17,9 miljoner kronor (1,5% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2025:   18,5 miljoner kronor (1,5% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)

Investeringarna (exklusive exploateringar)  för perioden uppgår till 503,5 miljoner kronor.
Detta innebär en låneskuld exklusive VA och inklusive exploateringar per invånare uppgår till
ca 30 200 kronor vid utgången av budget- och planperioden. Länssnittet uppgick år 2021 till
29 750 kronor per invånare. Den nya skolan står fortfarande för en stor del av det totala
investeringsbeloppet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 4 november 2022.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-07

13 av 18

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad drift- och investeringsbudget
avseende år 2023, ekonomisk plan för åren 2024 och 2025 enligt tjänsteskrivelse
daterat 2022-10-26.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems
kommun år 2023 enligt förslag i enligt tjänsteskrivelse daterat 2022-10-26 samt dess
bilagor.

3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse för
god ekonomisk hushållning:

a. Mål nr 6  - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger
barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar
för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över
genomsnittet i Stockholms län.

b. Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för god
ekonomisk hushållning:

a. Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på
Södertörn.

b. Mål nr 9  - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

5. Kommunfullmäktige noterar till protokollet att kommunstyrelsen inte tagit ställning
till revisorernas budgetanslag för budgetperioden: 693 tkr (2023), 712 tkr (2024) och
738 tkr (2025).

6. Mål för resultat av skatter/bidrag ska uppgå till minst 1,5 procent.

7. Kommunfullmäktige fastställer att indikatorn för Fossilbränslefria fordon flyttas från
5a Hållbar miljö till 5b Klimatarbete och att indikatorns mål ökas med 15
procentenheter, för 2023 innebär det att minst 90 procent av personbilarna är
fossilbränslefria.

8. Kommunfullmäktige fastställer att samtliga indikatorer för mål 5b Klimatarbete ska
följas upp av kommunstyrelsen och att samtliga nämnder ska följa upp indikatorn
Klimat - Andel enheter som källsorterar inom ramen för det övergripande målet för
Klimatarbete.

9. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2023 till 19:42 kronor per
skattekrona.

10. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under planperioden
om likviditeten och resultatet så tillåter.

11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2023.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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12. Kommunfullmäktige beslutar att taxeförändringar för VA avseende år 2023 och
framåt ska omprövas under våren 2023 utifrån bokslut 2022 samt SYVAB:s förslag till
nya taxehöjningar.

13. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med

a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 274,3 miljoner
kronor under perioden 2023-2025.

b. Upptagande av nya lån med 225 miljoner kronor under planperioden, varav 200
miljoner kronor under år 2023 och 116 miljoner kronor under år 2025 samt en
planerad amortering om 91 miljoner kronor för år 2024.

14. Kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att göra
en genomgripande verksamhetsöversyn som återrapporteras till kommunstyrelsen
löpande samt i samband med budgetarbetet 2024-2026.

Deltar ej i beslut
Arne Närström (S), Björn Wivallius (S), Berit Heidenfors (S) och Anders Klerkefors (R) deltar ej i
beslutet.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 99 KS/2022:391

Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av
kommunens bollplaner

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen har diskuterat fram ett
förslag till nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll (RSF). Avtalet löper på fyra år, 2+1+1
år, och sträcker sig tiden 2023-01-01 - 2026-12-31, med möjlighet till uppsägning efter
två år. Avtalet avser skötsel, drift och underhåll av Salemsvallen, Berga Bollplan samt
Prästboda bollplan.

Ärendet behandlades på kultur och fritidsnämndens sammanträden den 13 oktober
och beskrivs i tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen daterat den 19
september 2022.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till driftavtal för kommunens

bollplaner med Rönninge Salem Fotboll att gälla 2023-01-01 - 2026-12-31.

_____________________

Delges:
Kultur- och fritidsnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 100 KS/2022:376

Uppvärmning av Berga bollplan

Rönninge Salem Fotboll, som är kommunens största idrottsförening, har skickat ett förslag
Möjlighet att spela fotboll utomhus under vintersäsongen till kultur- och fritidsnämnden.
Förslaget handlar om att Salems kommun ska se över möjligheterna att skapa förutsättningar
för att spela fotboll även under vintersäsongen genom att utreda möjligheten till eluppvärmd
fotbollsplan på Berga Bollplan.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utreder
frågan. Detta gjordes dock redan för tre år sedan. Eftersom kommunen nu dessutom har
stora energisparkrav på sig föreslår kommunstyrelseförvaltningen att ingen ytterligare
utredning görs.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2022.

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
utreda frågan om uppvärmning av Berga bollplan då frågan utreddes 2019.

2. Kommunstyrelsen föreslår kultur- och fritidsnämnden skicka
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse från 2022-03-18 till Rönninge Salem Fotboll
som återkoppling på deras förslag.

Yrkanden
Anders Klerkefors (R) yrkar, eftersom den kostnadskalkyl som gjordes 2007 inte var en
utredning utan bara ett räkneexempel och utredning ej heller gjordes 2018, att
kommunstyrelsen beslutar att uppdra å miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda
frågan om uppvärmning av Berga bollplan.

Björn Kvist (M), Petter Liljeblad (L) och Björn Odelius (M) yrkar bifall till ordförandens förslag
till beslut.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för överläggningar kl. 20:14-20:17.

Proposition
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Anders Klerkefors (R) yrkande under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till beslut.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
utreda frågan om uppvärmning av Berga bollplan då frågan utreddes 2019.

2. Kommunstyrelsen föreslår kultur- och fritidsnämnden skicka
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse från 2022-03-18 till Rönninge Salem Fotboll
som återkoppling på deras förslag.

_____________________

Delges:
Kultur- och fritidsnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 101 KS/2022:345

Revidering av sammanträdesplan 2023

Vid sammanträdet den 10 oktober beslutades om sammanträdesplan 2023 för
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Men vid ny mandatperiod
måste kommunstyrelsen välja ett nytt KSAU innan KSAU kan sammanträda. KSAU:s
sammanträde måste ligga minst två veckor före kommunstyrelsens sammanträde för att
handlingar ska kunna skickas ut i tid.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda den 9 januari 2023 kl. 19.00.

2. Kommunstyrelsen beslutar att KSAU sammanträder den 20 mars 2023 kl 13.00 istället för
den 27 mars 2023.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.


