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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: den 21 oktober 2019

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Håkan Ekstrand (C) som ordinarie och Anna Ekström (M)
som ersättare att justera protokollet tisdagen den 22 oktober 2019, kl 16.00, i
kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Information

Anna Sandklef, tf. kommunchef och Susanne Gustafsson, ekonomichef presenterar
Delårsrapporterna.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.226

§ 94

Delårsrapport kommunstyrelsen 2019

Beslut

1. Godkänner beslut till Delårsrapport 2019 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styrregler ska varje nämnd upprätta en delårsrapport per
den 31 augusti. I delårsrapporten redovisas verksamhetsuppföljning,
ekonomisk uppföljning av budget samt prognos per 31 december samt
uppföljning av investeringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-10-03

2. Delårsrapport 2019 för kommunstyrelsen

Tjänsteförslag

1. Godkänner beslut till Delårsrapport 2019 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.225

§ 95

Delårsrapport 2019 Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2019 för Gnesta kommun

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styrregler ska en delårsrapport upprättas för kommunen
per den 31 augusti. I delårsrapporten redovisas bland annat
verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning av budget med prognos för
helåret 2019 samt uppföljning av investeringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-10-15

2. Delårsrapport 2019 Gnesta kommun

Tjänsteförslag

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2019 för Gnesta kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.261

§ 96

Skattesats 2020

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Den kommunala skattesatsen för 2020 är oförändrad och fastställs till

22,12 kr.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Kommunallagens 11 kap. 11 § "Budgeten skall därefter fastställas före
december månads utgång.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-10-04

Tjänsteförslag
1. Den kommunala skattesatsen för 2020 är oförändrad och fastställs till

22,12 kr.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.214

§ 97

Avgifter Gnesta sporthall

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna förslaget om avgifter i Gnesta Sporthall

2. Avgifterna börjar gälla från 1 januari 2020 och räknas årligen upp, baserat

på de hyreshöjningar som Gnesta kommun får.

3. Revidera avgiften för Gnestahallen för barn- och ungdomsträning

Sammanfattning av ärendet

Gnesta Sporthall är en ny inomhusanläggning som ska hyras ut till
idrottsföreningar i Gnesta kommun i första hand och resterande tider hyrs ut
till externa föreningar, företag och privatpersoner. Kafeterian ska kunna hyras
separat för evenemang som bedrivs i andra lokaler eller utomhus. Dagtid kan
anläggningen hyras av skolor. Anläggningen hyrs ut per timma. Avgifterna
ligger i linje med övriga avgifter för andra idrottsanläggningar, dock lite högre
då anläggningen är helt nybyggd. Föreningsverksamheten är prioriterad i
Gnesta kommun, vilket också framgår av det idrottspolitiska programmet.
Gnestahallen, avgiften för barn och ungdomar justeras för att främja barn-
och ungdomsverksamhet i Gnestahallen och möjliggöra att föreningslivet ska
ha en fortsatt låg medlemsavgift för den målgruppen.

Förslag på nya avgifter:

Förening barn och ungdom150 kr/ timma
Förening vuxen 200 kr/ timma
Match/ evenemang, förening 250 kr/ timma
Privatperson 400 kr/ timma
Skola, dagtid 8-15 150 kr/ timma
Företag/ extern förening 600 kr/ timma
Kafeteria 200 kr/ timma

Ny avgift för Gnestahallen:
Förening barn och ungdom75 kr/ timma (tidigare 100 kr/ timma)

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-10-03

Tjänsteförslag
1. Godkänna förslaget om avgifter i Gnesta Sporthall

2. Avgifterna börjar gälla från 1 januari 2020 och räknas årligen upp,

baserat på de hyreshöjningar som Gnesta kommun får.

3. Revidera avgiften för Gnestahallen för barn- och ungdomsträning



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.257

§ 98

Revidering renhållningstaxa 2020

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta ny taxa för renhållning från den 1 januari 2020

Sammanfattning av ärendet

Renhållningen är upphandlad och utförs av entreprenör. De gällande avtalen
avseende renhållning har under 2019 indexreglerats. Det innebär uppreglerade
kostnader under 2019 för verksamheten som i sig medför att renhållningstaxan
behöver justeras som helhet. Avgifterna i taxan ska återspegla verksamhetens
verkliga kostnader.

Kostnaderna för hushållsavfall för ett en- och tvåfamiljshus, ett flerfamiljshus
och en verksamhet per år ökar något i och med förslaget till ny
renhållningstaxa, ökningen är dock marginell.

Gällande slamtömning av enskilda avloppsanläggningar innebär förslaget en
generell sänkning av grundavgifterna avseende schemalagd tömning.

Övriga kostnader i taxan indexregleras.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-09-24

2. Renhållningstaxa

Tjänsteförslag

1. Anta ny taxa för renhållning från den 1 januari 2020

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.231

§ 99

Återrapportering underskott- Barn- och utbildningsnämnden

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.

2. Kommunstyrelsen begär att Barn- och utbildningsnämnden fortlöpande
uppdaterar kommunstyrelsen kring den ekonomiska utvecklingen för 2019

års budget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har gett barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att skriftligen återrapportera om förvaltningens ekonomiska
redovisning efter augusti. I återrapporteringen beskrivs bakgrunden till
förvaltningens underskott samt beslutade åtgärder vad gäller bland annat
vikarier och inköp, översyn av licenser samt omfördelning av statsbidrag ett
mer resurseffektivt användande av verksamhetsstöd. Givet de åtgärder som
genomförts eller ska genomföras prognostiseras underskottet uppgå till - 4
miljoner kronor vid årets slut.

Barn- och utbildningsnämnden bör fortlöpande uppdatera kommunstyrelsen
kring den ekonomiska utvecklingen för 2019 och de åtgärder som vidtas för
att minska underskottet. Då Barn- och utbildningsnämnden aktivt arbetar med
frågan, samt att kommunens budget som helhet prognostiseras att landa på ett
positivt resultat så gör kommunstyrelsen bedömningen att några övriga
åtgärder i dagsläget ej behöver vidtas.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-10-01

Tjänsteförslag

1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.

2. Kommunstyrelsen begär att Barn- och utbildningsnämnden

fortlöpande uppdaterar kommunstyrelsen kring den ekonomiska

utvecklingen för 2019 års budget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.247

§ 100

Riktlinjer för intern kontroll

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta föreslagna Riktlinjer för intern kontroll

Sammanfattning av ärendet

Hösten 2017 antog kommunfullmäktige Plan för intern kontroll 2018. I
tjänsteskrivelsen uttrycktes fortsatt arbete med översyn av arbetet med intern
kontroll under 2018 och 2019. Arbetet fortsätter inom de olika nämnderna
och en gemensam riktlinje har nu framtagits som grund för det övergripande
arbetet med intern kontroll.

Riktlinjerna avseende intern kontroll gäller även samtliga av kommunen ägda
bolag.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-09-30

2. Riktlinjer för intern kontroll

Tjänsteförslag

1. Anta föreslagna Riktlinjer för intern kontroll

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.246

§ 101

Borgensteckning föreningar och organisationer

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta Riktlinjer för borgensteckning för föreningar och organisationer

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommuns Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2018-10-01,
anger möjlighet till borgensteckning utöver de kommunala bolagen men att
restriktivitet ska gälla för tecknande av kommunens borgen. Godkännande ska
endast ske i undantagsfall och enbart när all annan möjlighet till finansiering
har beaktats.

Kommunens övriga borgensteckning har inte detaljreglerats i den
övergripande Finanspolicyn. En särskild Riktlinje för borgensteckning för
föreningar och organisationer har därför tagits fram, se bilaga till
tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-09-30

2. Riktlinje- Borgensteckning för föreningar och organisationer

Tjänsteförslag

1. Anta Riktlinjer för borgensteckning för föreningar och

organisationer

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2018.369

§ 102

Motion - Porrfilter i skolan - Självklart!

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad då ett filter mot pornografi redan finns på
skolornas nätverk.

Sammanfattning av ärendet

Håkan Ekstrand (C) m.fl. yrkar för att alla skolor i kommunen ska vara fria
från pornografi och att samtliga förskolor och skolor i kommunen inför ett
filter som blockerar pornografi på skolans egna läsplattor och datorer.
Motionärerna menar att skolans ansvar för att arbeta förebyggande mot våld
och kränkningar inte är förenligt med att barn riskerar att exponeras för
pornografi i skolan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-09-17

2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-09-03, § 42

3. Tjänsteskrivelse 2019-08-27

4. Motion - Porrfilter i skolan-Självklart!

Tjänsteförslag

1. Motionen anses besvarad då ett filter mot pornografi redan finns på

skolornas nätverk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.38

§ 103

Motion - Närbuss/närtaxi i Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen anses härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Lena Staaf (V) och Anders Simme (V) har inkommit med en motion om att
utreda möjligheten att inrätta en närbuss/närtaxi i Gnesta kommun.

Gnesta kommun arbetar aktivt med att ha en kostnadseffektiv och
behovsstyrd kollektivtrafik. I takt med att Gnesta kommun växer kan det på
sikt finnas behov av en närbuss och frågan bör utredas i samverkan med
Region Sörmland.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-09-26

2. Motion- Närbuss/närtaxi i Gnesta kommun

Tjänsteförslag

1. Motionen anses härmed besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2018.331

§ 104

Medborgarförslag - Egenföretagande som sommarjobb för
ungdomar

Beslut

1. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet

Till Gnesta kommun har det inkommit ett medborgarförslag som vill att
kommunen utökar feriearbetsplatser med platser till ungdomar som vill starta
och driva ett eget företag som sommarjobb. Detta som ett komplement till
feriepraktikplatserna.

Näringslivsenheten har fört en dialog och begärt in priser från tre
organisationer som bedriver denna typ av verksamhet. Kostnaderna är höga,
det krävs ett stort antal elever för att kunna genomföra detta och samverkan
med andra kommuner bedöms som svårarbetad. Inte heller inom
socialförvaltningens enhet stöd till arbete bedömer man att det är
genomförbart.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-10-03

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag

1. Medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.65

§ 105

Obesvarade motioner och medborgarförslag

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet

Två motioner kommer att behandlas på kommunstyrelsesammanträdet den 21
oktober 2019. Elva motioner ligger för beredning med kortare
handläggningstid än 1 år.

För närvarande ligger 2 stycken medborgarförslag för beredning med kortare
handläggningstid än ett år. Ett medborgarförslag kommer att behandlas på
kommunstyrelsesammanträdet den 21 oktober 2019. Efter beslut i
kommunfullmäktige finns det från årsskiftet 2018/2019 ej möjligheten att
lämna in medborgarförslag i Gnesta kommun. Medborgarförslag har ersatts
med möjligheten att lämna in E-förslag.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-09-11

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: SN.2019.34

§ 106

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - kvartal 2

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet

För andra kvartalet 2019 finns det inga (0) ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-09-06

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2019-09-04, § 42

3. Tjänsteskrivelse 2019-09-04

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.140

§ 107

Bolagsordningar kommunala bolag- Gnesta
Centrumfastigheter AB

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta det reviderade förslaget till bolagsordning för Gnesta

Centrumfastigheter AB.

Sammanfattning av ärendet

Bolagsverket har kontaktat Gnesta kommun angående tidigare antagen
bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter AB gällande antalet aktier.
Bolagsordningen för Gnesta Centrumfastigheter AB föreslås revideras enligt
bilagt förslag.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-10-16

2. Bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter AB

Tjänsteförslag

1. Anta det reviderade förslaget till bolagsordning för Gnesta

Centrumfastigheter AB.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.2

§ 108

Redovisning av delegationsbeslut 2019

Beslut

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2017-04-26). Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos
kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats med
stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att kommunstyrelsens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller
dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då
sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2019-08-29 – 2019-10-03

~ Anställningar 2019-08-01 – 2019-09-30



Kommunstyrelsen PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.1

§ 109

Anmälningsärenden 2019

Beslut

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
kommunstyrelseförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för
kommunstyrelsen, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet
finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under
sammanträdet.

~ Månadsrapport för pensionsportföljen juni

~ Månadsrapport för pensionsportföljen juli

~ Månadsrapport för pensionsportföljen augusti

~ Protokoll från Gnesta Förvaltning AB 2019-09-19

~ Protokoll från Gnestahem AB, 2019-09-26

~ Protokoll från Gnesta Centrumfastigheter AB 2019-08-23

~ Protokoll från Gnesta Centrumfastigheter AB 2019-08-23

~ Protokoll Gemensamma patientnämnden 2019-09-12,

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Det

ails/421950

~ Protokoll Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2019-09-13,

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Det

ails/420834?agendaItemId

~ Protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden 2019-09-13

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/421950
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/421950
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/420834?agendaItemId
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/420834?agendaItemId


Kommunstyrelsen PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Ärendenummer: KS.2019.3

§ 110

Kommunchefen informerar

Sammanfattning

~ Lärarförbundets skolranking

~ Fiber och Telia

~ Information om medarbetare på socialförvaltningen

~ Nya rekryteringsrutiner
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Johan Rocklind, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X         
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C X         
Linda Lundin, Led S  X Harke Steenbergen       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M  X Sven Anderson       
Anders Oscarsson, Led S X         
Kim Jarl, Led M X         
Andreas Andersson, Led C X         
Tomas Ingberg, Led SD X         
Göran Ehrenhorn, Led SD X         
Lena Staaf, Led V X         
Gustav Edman, Led MP X         
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S X         
Sibylle Ekengren, Ers Ersättare    M  x         
Petra Lindström, Ers Ersättare    S X         
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X         
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C X         
Christian Tomtlund, Ers Ersättare    SD X         
Johan Wahlström, Ers Ersättare    Fi X         


  S = S-M-C-MP-L-Fi-V-SD 
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