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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Anna Ekström (M) som ordinarie och Håkan Ekstrand (C) som

ersättare att justera protokollet torsdagen den 7 april 2022, kl 08.00, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att göra två ärenden av punkten 2 på dagordningen, Information

från föredragande.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2022.108

§ 37

Planeringsstrategi för översiktsplaneringen

Beslut
1. Lägga information till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Maja Berggren, samhällsplanerare, informerar om planeringsstrategin.

Planeringsstrategin är sedan 1 april 2020 ett nytt krav i PBL (Plan - och bygglagen).

Planeringsstrategin förväntas antas av kommunfullmäktige under 2023.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2022.10

§ 38

Information från föredragande - Regionala
näringslivsstategin

Beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Anna Sandklef, chef för kommunikation och samverkan, informerar om den regionala 
näringslivsstrategi som är kopplad till RUS (Regionala Utvecklingsstrategin, 
Sörmlandsstrategin).

Förutsättningar och framtid, innovation och konkurrenskraft , Utbildning och 
kompetens.

Tidsplanen för den regionala näringslivsstrategin är

· Remissrunda i Sörmland 5 maj - 20 juni.

· Beslut om remissvar 30 maj på kommunstyrelsen i Gnesta.

· Beslut i RUN (Regionala Utvecklingsnämnden) och regionfullmäktige senast i

september 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden tackar för information och föreslår att lägga informationen till

handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2022.10

§ 39

Information från föredragande- Gnesta
Centrumfastigheter

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Anna Sandklef, ordförande i Gnesta Centrumfastigheter, informerar om arbetet som 
styrelsen i Gnesta Centrumfastigheter gjort senaste tiden samt kommande beslut. Den 
9 mars 2022 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked. I väntan på 
planbeskedet har olika utredningar gjorts.

På kommunstyrelsen den 30 maj kommer mer information i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden tackar för informationen och föreslår att lägga informationen till 
handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2022.8

§ 40

Återrapportering Vatten/avlopp

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Anders Axelsson, kommunchef, informerar om projektet, ny vattenförsörjning för

Gnesta tätort samt ger en nulägesbeskrivning. En specifik sida på kommunens hemsida

kommer att lanseras inom kort där man kan följa information kring

vattenförsörjningen och avloppsfrågor i Gnesta.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2021.168

§ 41

Motion- Medborgarförslag- demokratisk
rättighet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av hanteringen av e-

förslag samt ta fram ett förslag på reviderad policy för e-förslag.

2. Motionen anses besvarad med hänvisning till uppdraget.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet inkom 12 maj 2021 med motionenMedborgarförslag - demokratisk

rättighet!. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 24 maj 2021 och skickades till

kommunstyrelsen för beredning.

Motionen handlar om systemet med e-förslag som innebär att personer folkbokförda i

Gnesta kommun kan lämna förslag via en e-tjänst. Efter granskning, publiceras

förslagen på kommunens hemsida, varpå personer som är folkbokförda i kommunen

kan gå in i e-tjänsten och ge förslaget stöd.

I motionen lämnas tre förslag:

· Förslag ska kunna skickas med brev till Servicecenter.

· Inskickade förslag ska synliggöras på annat sätt än bara på kommunens

hemsida.

· Man ska på ett enklare sätt ska kunna rösta på inlämnade förslag.

Möjligheten att lämna in och rösta på e-förslag har funnits sedan 2019. Hanteringen av

e-förslagen sker utifrån den av kommunfullmäktige beslutade policyn för e-förslag.

Enligt gällande policy krävs e-legitimation för att lämna in förslag i e-tjänsten, och för

att gå in i tjänsten och ge ett förslag stöd. Det är även möjligt att lämna in förslag vid

besök på Servicecenter, mot uppvisande av legitimation.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det inte är möjligt att genomföra

förslagen i motionen utan en revidering av policyn för e-förslag. Förvaltningen har

under den period som e-förslag funnits, kunnat se att det finns utvecklingsmöjligheter

inom olika delar av processen kring e-förslag. Mot bakgrund av detta, föreslår
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

förvaltningen att det genomförs en översyn av policyn och hanteringen av e-förslag

generellt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av

hanteringen av e-förslag samt ta fram ett förslag på reviderad policy för e-

förslag.

2. Motionen anses besvarad med hänvisning till uppdraget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna föslaget

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2021.278

§ 42

Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta avslås.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Gnesta yrkar i motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta, att

högstadiet i Gnesta kommun ska vara mobilfri, likt kommunens låg- och mellanstadier.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att motionens innehåll är en rektorsfråga och

rekommenderar därför att motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

2. Protokoll 2022-03-08 - BoU §5

3. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

4. Motion - mobilfri högstadieskola i Gnesta

Tjänsteförslag
1. Motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2021.160

§ 43

Motion - Tillgänglighet för alla medborgare i
Gnesta

Beslut
1. Ärendet återremitteras med motiveringen att ge förvaltningen i uppdrag att

arbeta fram en struktur för hur en plan kan se ut.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ inkom 10 maj 2021 med motionen Tillgänglighet för alla

medborgare i Gnesta. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 24 maj 2021 och

skickades till kommunstyrelsen för beredning.

I motionen föreslår Feministiskt initiativ att kommunen utarbetar en hållbar

tillgänglighetsplan som inkluderar alla, inom alla områden. Därutöver föreslås också

att samtliga förvaltningar medverkar och att en nyckelperson utses, som ansvarar för

både planering och bevakning av samtliga diskrimineringsgrunder.

Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att

alla oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

kan ta del av den kommunala servicen. Det finns en bred lagstiftning som reglerar olika

aspekter av tillgänglighet. Detta handlar exempelvis om diskrimineringslagen, plan-

och bygglagen och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Denna

lagstiftning behöver kommunen förhålla sig till i sitt arbete.

Förvaltningen menar att kommunen som organisation behöver säkra att vi faktiskt

uppfyller kraven i den lagstiftning och de rekommendationer som redan finns. Detta

behöver ske både i det löpande arbetet och vid utveckling av nya tjänster eller vid

uppförande av exempelvis byggnader och lekplatser. Däremot är förvaltningen tveksam

till om en särskild tillgänglighetsplan skulle bidra till att säkerställa att aktuell

lagstiftning följs. Detta är i stället en fråga som varje förvaltning behöver arbeta med,

utifrån den lagstiftning som är aktuell för respektive verksamhet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-08

2. Motionen
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Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att ge

förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en struktur för hur en plan kan se ut.

Gustav Edman (MP), Ingalill Fredriksson (C) och Håkan Ekstrand (C), Anna Ekström

(M) bifaller Johan Rocklinds (S) förslag om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att

kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras senare, ärendet återremitteras.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: SN.2021.34

§ 44

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS -kvartal 3

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För tredje kvartalet 2021 finns 10 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 6

stycken inom LSS och 4 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och

återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej

verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-11-01

2. Utdrag ur Socialnämndens protokoll, § 75

3. Tjänsteskrivelse 2022-03-03

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: SN.2021.34

§ 45

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS -kvartal 4

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns

Sammanfattning av ärendet
För fjärde kvartalet 2021 finns 13 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 8
stycken inom LSS och 5 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-03

2. Utdrag ur Socialnämndens protokoll, § 75

3. Tjänsteskrivelse 2022-03-09

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: SN.2021.93

§ 46

Avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedels-

centralens verksamhet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet för vuxna. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut

om förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet från Regionstyrelse och Regionfullmäktige

föreslås träda i kraft. Beslutet börjar inte gälla förrän regionen och alla kommuner

fattat beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

2. Utdrag ur socialnämndens protkoll 2022-03-09, § 8

3. Tjänsteskrivelse 2022-02-23

4. Skrivelse - Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom

Hjälpmedelscentralens verksamhet, Nämnden för samverkan kring socialtjänst

och vård.

Tjänsteförslag
1. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedels-

centralens verksamhet godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2022.105

§ 47

Kulturplan Sörmland 2023-2026

Beslut
1. Godkänna remissversionen av Kulturplan Sörmland 2023-2026 inklusive

Gnesta kommuns remissvar.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet för

Sörmland och Region Sörmland, ombedes Gnesta kommun om att lämna eventuella

synpunkter, på förslaget till Kulturplan Sörmland 2023-2026.

Kulturplanen är ett flerårigt styrande dokument, med årligen fastställda

aktivitetsplaner, varför Region Sörmland ser det som angeläget att få kommunernas

synpunkter och förslag. Sörmlands regionala kulturplan är helt ny till stora delar,

avseende inriktning, struktur och innehåll. Kulturplanen innehåller inte en

aktivitetsplan utan är övergripande och har sin tyngd i kultursynen, vision och

prioriteringar.

Kulturplan 2023-2026 ska fastställas i Regionfullmäktige under maj månad 2022. Den

därpå kopplade aktivitetsplanen kommer i en senare remissförfrågan, och fastställs i

oktober 2022.

Regionen skriver att något avsnitt i kulturplanen inte är helt klart eller kan komma att

omarbetas pga politiska beslut eller andra omvärldsfaktorer som inte är klara i

dagsläget. Detta innebär att kompletteringar kan komma att tillföras planen, även

utöver vad som anges i remissversionen. Bland annat gäller det gränssnittet mot

regionala utvecklingsperspektiv, som i dagsläget har fått politiska beslut som behöver

kompletteras framöver.

Gnesta kommuns remissvar har diskuterats i Kultur- och fritidsutskottet vid mötet 18

mars 2022.

Remissynpunkter på kulturplan Sörmland 2023-2026 önskas Regionen tillhanda

senast den 14/4 2022.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-24

2. Remisssvar

3. Utdrag ut kultur- och fritidsutskottet 2022-03-18, § 23

4. Tjänsteskrivelse

5. Remissversion Kulturplan Sörmland 2023-2026

6. Missiv medföljande brev

Tjänsteförslag
1. Godkänna remissversionen av Kulturplan Sörmland 2023-2026 inklusive

Gnesta kommuns remissvar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Region Sörmland via mail: kultur.utbildning@regionsormland.se

~ Kultursamordnare

mailto:kultur.utbildning@regionsormland.se
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2022.131

§ 48

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2021

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av den årliga uppföljningen av

förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM.

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att vidta de nödvändiga åtgärder

som behövs för att komma tillrätta med de brister som framkommit.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens samtliga enheter har gjort den årliga uppföljningen av

SAM enligt kommunens rutin. Uppföljningarna visar att enheterna arbetar

systematiskt med arbetsmiljöfrågorna i enlighet med föreskriften, och att arbetet på det

stora hela fungerar bra.

Enligt arbetsmiljöföreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) § 11 ska

arbetsgivaren varje år följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om arbetet inte

fungerar bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt om det finns

minst tio arbetstagare i verksamheten.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige (KF 19/12 2005 § 212) vilar det yttersta

arbetsmiljöansvaret på respektive nämnd. Nämnden ska årligen följa upp och

säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen fungerar.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt kommunens rutin för SAM på alla

nivåer i organisationen:

1. Varje enhet i förvaltningen går igenom enkäten Årlig uppföljning och svarar på

frågor under rubrikerna Kunskap (8 frågor), Delaktighet (8 frågor), och

Systematiskt arbetsmiljöarbete (14 frågor). Enkäten inleds med 11 frågor som

ansvarig chef svarar på själv.

2. Positiva iakttagelser och eventuella brister hanteras och åtgärdas i första hand

på enheten av chef och medarbetare.

3. Åtgärder som kräver beslut på högre chefsnivå eller samverkan mellan flera

enheter, noteras särskilt och behandlats i ledningsgrupp. Åtgärderna noteras i

en handlingsplan och följs upp av ledningsgruppen.
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4. Samtliga enkäter och åtgärdsplaner redovisas i förvaltningens ledningsgrupp

och samverkansgrupp.

5. Efter förslag från förvaltningsledningen kommer förvaltningens
samverkansgrupp överens om skrivningarna i den tjänsteskrivelse som
redovisas i nämnden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av den årliga uppföljningen av

förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM.

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att vidta de nödvändiga åtgärder

som behövs för att komma tillrätta med de brister som framkommit.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ HR-chef

~ Samverkansgrupp KSF
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2022.115

§ 49

Uppdrag om översyn av finansiella tillgångar

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Mats Öberg, tf. ekonomichef, informerar om fonder och potentiella ryska innehav. 
Totalt sett har fondförvaltarna ett innehav om 25 000 kr (vilket motsvarar 0,15 
promille av det totala innehavet), vilket fondförvaltarna dock skrivit ner till noll.

Kommunstyrelsen önskar att kontakt tas med fondförvaltarna för att bevaka hur de 
ämnar agera kring innehavet, dvs. kan de avyttra innehav i ryska värdepapper och om 
ej nu pga rådande nedstängning - när i sådana fall.

Ekonomichef ges i uppdrag att uppdatera kommunstyrelsen kring läget vid 
nästkommande sammanträde.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden tackar för informationen och föreslår att lägga informationen till 
handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag

Sändlista
~ Tf. ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2022.6

§ 50

Redovisning delegationsbeslut

Beslut
1. Godkänna informationen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av 
kommunstyrelsens antagen delegationsordning. 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 2022-02-26 – 2022-03-21

~ Anställningar 2022-02-01 -2022-02-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2022.5

§ 51

Anmälningsärenden

Beslut
1. Lägga ärendet till handlingarna

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

~ Protokoll Gnesta förvaltnings AB 2022-02-23

~ Protokoll Gnesta förvaltnings AB 2022-03-09

~ Protokoll Gnestahem 2022-03-03

~ Protokoll Gnestahem 2022-03-10

~ Protokoll Energikontoret Mälardalen 2022-03-16

~ Protokoll Gemensamma överförmyndarnämnden 2022-03-18

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter AB 2022-01-24

~ Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2022-03-02

~ Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2022-03-02

~ Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2022-02-15, § 11/22 Politiska sammanträden 
och möteshandlingar - Möten - Regionfullmäktige (2022-02-15)
(opengov.cloudapp.net)

~ Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2022-02-15, § 6/22 Politiska sammanträden och 
möteshandlingar - Möten - Regionfullmäktige (2022-02-15) (opengov.cloudapp.net)
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~ Protokollsutdrag Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-03-11,

verksamhetsberättelse 2021 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, §

3/22, Politiska sammanträden och möteshandlingar - Möten - Nämnden för

samverkan kring socialtjänst och vård (2022-03-11) (opengov.cloudapp.net)

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen lägger handlingarna till ärendet.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2022.7

§ 52

Kommunchefen informerar

Sammanfattning av ärendet
Rekrytering ekonomichef pågår

Påbörjad rekrytering av VA- och renhållningschef

Bygg- och miljöchef rekryterad

Investering dricksvattenledning

Frösjö strand
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