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§ 76   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 14 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 15 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, 

 utgår 

Ä 16 Rapporter, utgår 

Ä 17 Nämndorganisation gällande antalet ledamöter och ersättare, 

 tillkommer 

Ä 18 Kommunstyrelsens budget 2023, tillkommer  

Ä 19 Förslag om erbjudande om förmånscyklar till medarbetare, tillkommer 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 77  

Information från HR-avdelningen 

 
Sammanfattning 

HR-chefen informerar på sammanträdet om bland annat: 

- Pågående medarbetarenkät 

- Nytt pensionsavtal AKAP-KR 

- Upphandling av nytt lönesystem 

- Rekrytering av kommundirektör 

- Arbetsmiljövecka vecka 43 

- Förslag på ny rekrytering- och bemanningsfunktion inom HR 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 78 Dnr KS240-22   028 

Personalaktivitet 

 
Sammanfattning 

Ärendet presenteras på sammanträdet. Frågan är om HR ska få i uppdrag att 

fortsätta undersöka möjligheten för en större personalaktivitet eller inte.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från HR den 23 september 2022 

Yrkande 

Göran Hoffman (S) bifall till förslaget att HR får i uppdrag anordna en 

personalaktivitet och att budgeten för personalaktiviteten ska fastställas till 

600 tkr. 

Arbetsutskottets beslut  

1. Uppdrag ges till HR att anordna en personalaktivitet. 

2. Budget för personalaktiviteten fastställs till 600 tkr. 

Reservation 

Lennart Mångs (M) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

HR 
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§ 79  

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om resultatutjämningsreserven (RUR). Vidare 

lämnas information om att ekonomiavdelningen kommer presentera förslag 

på förändringar i budgetprocessen vad avser när fullmäktige ska fastställa 

mål och budget. Idag nuvarande budgetprocess beslutar fullmäktige om mål 

och budget i november månad. Förslaget kommer presenteras senare om att 

flytta fram beslutet till december månad. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 80 Dnr KS041-21   041 

Delårsbokslut 

 
Sammanfattning 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 presenteras av ekonomichefen på 

sammanträdet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 september 2022, i 

samband med information om delårsbokslut, att föreslå kommunfullmäktige 

ett extra anslag av medel till budgetramen för att täcka det prognosticerade 

underskottet som uppstått till följd av kostnadsökningar för el, bränsle, 

tomställda lokaler samt långa leverans/byggtider med hänvisning till 

händelser i vår omvärld. 

Kommunstyrelseförvaltningen bemöter i en tjänsteskrivelse den 27 

september 2022 miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 7 

september 2022. Kommunstyrelseförvaltningen anser att Hedemora 

kommuns budgetmodell inte har budgeterad buffert för ramförstärkning 

vilket gör att kommunfullmäktige bör vara restriktiv med ramförstärkningar 

av denna typ. Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför att 

kommunstyrelsen återremitterar äskandet till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och att nämnden uppdras att ta fram preciserad 

lista på de kostnadsökningar nämnden äskar ramförstärkning för samt att 

nämnden uppdras att ta fram en åtgärdslista för en budget i balans, och 

konsekvensbeskriva den samma. Återremissen föreslås redovisas senast 

december 2022. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 79 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 

september 2022 

Omsorgsnämnden den 21 september 2022 § 151 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 27 september 2022 

Utkast till delårsrapport per den 31 augusti 2022 från 

kommunstyrelseförvaltningen den 27 september 2022 

 

 

 

 

Forts. § 80 
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Forts. § 80 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delårsbokslutet och lämnar 

delårsbokslutet utan eget förslag till kommunstyrelsen.  

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen återremitterar äskandet från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden.  

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram preciserad 

lista på de kostnadsökningar som nämnden äskar ramförstärkning för 

och att nämnden tar fram en åtgärdslista för en budget i balans, samt 

konsekvensbeskriva den samma.  

3. Återremissen ska redovisas till kommunstyrelsen den 29 november 

2022. 
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§ 81 Dnr KS041-22   041 

Kommunstyrelsens budget 2023 

 
Sammanfattning 

Den 21 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att tilldela  

kommunstyrelseförvaltningen en budgetram på 76 736 tkr för budgetåret 

2023, befintlig verksamhet, uppräknad till kostnadsläge 2023 ligger på 

75 511 tkr, d.v.s. ca 1,2 mkr under ram. 

Den 7 juni beslutade kommunstyrelsen om ett budgetförslag med 2082 tkr 

och för att genomföra dessa saknas ca 600 tkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kanslichefstjänsten tas bort samt 

att utvecklingsmedelen och arbetsmiljösatsningen får en utökad budgetram. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att investeringsbudgeten för 

kommunstyrelsens interna verksamhet fastställs med samma fördelning som 

presenterades för kommunstyrelsen den 7 juni. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 27 september 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 3 maj 2022 § 48 upphävs. 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten 

2. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

driftbudget 2023 som sitt eget. 

3. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

investeringsbudget 2023 som sitt eget. 

Deltar inte 

Lennart Mångs (M) deltar inte i förslaget till kommunstyrelsen vad avser 

punkten 2 och 3. 
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§ 82 Dnr KS234-22   028 

Förslag om erbjudande om förmånscyklar till 
medarbetare 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar i tjänsteskrivelse den 19 

september 2022 förslag om att erbjuda medarbetare att leasa en elcykel s k 

förmånscykel. En förmånscykel innebär att arbetsgivaren möjliggör för en 

anställd att fritt förfoga över en cykel som arbetsgivaren tillhandahåller mot 

löneavdrag. Genom att Hedemora kommun erbjuder sina medarbetare 

möjlighet till förmånscykel kan vi främja både miljön och hälsan hos våra 

medarbetare.  

Förslag är att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda 

möjligheten att erbjuda kommunens anställda en förmånscykel och hur 

regelverket för det skulle se ut. Åtgärden är i god överenskommelse med 

kommunens vision och övergripande mål. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 19 september 2022 

Arbetsutskottets beslut  

1. Uppdrag ges till HR och ekonomiavdelningen att utreda om 

Hedemora kommun bör erbjuda anställda förmånscykel mot 

bruttolöneavdrag och hur regelverket för erbjudandet skulle kunna se 

ut. 

2. Återredovisning av ärendet ska ske till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 25 oktober 2022. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

HR 
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§ 83 Dnr KS314-17   456 

Plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering (kretsloppsplan) 

 
Sammanfattning 

Alla kommuner i Sverige ska enligt miljöbalken ta fram plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. 

Kommuner i Dalarna har sedan 2006 samarbetat med att ta fram och 

genomföra kommunala avfallsplaner. Samverkansorganet DalaAvfall (alla 

renhållare) koordinerar arbetet med avfallsplanerna ihop med Länsstyrelsen 

under styrning av en regional avfallsplanegrupp med representanter från 

samtliga kommuner. I varje kommun finns lokala kretsloppsplanegrupper 

med deltagare från berörda förvaltningar och bolag. 

Nuvarande planperiod löper ut 2022 och den reviderade planen föreslås tas 

fram under 2022-2023 och gälla perioden 2023 – 2030. Kretsloppsplanen 

ska innehålla en bedömning av vilka investeringar och andra ekonomiska 

resurser som behövs. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 15 september 

2022 att: 

4. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektör att med stöd av 

Hedemora Energi AB ta fram plan för avfallsförebyggande och 

hållbar avfallshantering (kretsloppsplan). 

5. Kommundirektör uppdras att utse två representanter till Regional 

kretsloppsplanegrupp för att delta i revideringsarbetet på Regional 

nivå. 

6. Ett förslag till kretsloppsplan ska presenteras för kommunstyrelsen 

våren 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 september 2022 

 

 

 

 

 

Forts. § 83 
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Forts. § 83 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektör att med stöd av 

Hedemora Energi AB ta fram plan för avfallsförebyggande och 

hållbar avfallshantering (kretsloppsplan). 

2. Kommundirektör uppdras att utse två representanter till Regional 

kretsloppsplanegrupp för att delta i revideringsarbetet på Regional 

nivå. 

3. Ett förslag till kretsloppsplan ska presenteras för kommunstyrelsen 

våren 2023. 
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§ 84 Dnr KS233-22   130 

Kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända 
samt andelstal för mottagande av ensamkommande 
barn 2023 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har i uppdrag att föra dialog med kommunerna i länet, och 

möjliggöra omfördelning av anvisningsandelar för mottagande av 

ensamkommande barn mellan kommuner inom länet innan de fastställs av 

Migrationsverket.  

Migrationsverket har i sitt förslag till fördelning av anvisningsbara platser 

2023 föreslagit att Hedemora kommun ska ha 4 av länets 268 anvisningsbara 

platser. Utöver detta förväntas Hedemora kommun ta emot 1,28 promille av 

Sveriges mottagande av ensamkommande barn, vilket utifrån 2020-2022 års 

mottagande torde röra sig om 0-1 barn. Utöver dessa siffror tillkommer ett 

eventuellt mottagande i enlighet med massflyktsdirektivet. 

Hedemora kommun har de senaste åren ansökt om en nollfördelning. 

Förvaltningen föreslår dock att kommunen, med hänvisning 

tillomfördelningen av massflyktingar 2022 bör rekommendera Länsstyrelsen 

att godkänna fördelningstalet på 4 respektive 1,28 promille. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 15 september 

2022 att Hedemora kommun ska föreslå Länsstyrelsen att godkänna 

Hedemora kommuns fördelningsantal i enlighet med Migrationsverkets 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 september 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

Hedemora kommun föreslår Länsstyrelsen att godkänna Hedemora 

kommuns fördelningsantal i enlighet med Migrationsverkets förslag. 
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§ 85 Dnr KS347-16   530 

Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och 
Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och 
ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet) 

 
Sammanfattning 

Det partsgemensamma organet Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) 

har tagit fram ett tilläggsavtal till det huvudavtal som tecknades mellan 

Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna när Region Dalarna blev 

kollektivtrafikmyndighet. Under vintern 2022 genomfördes en remiss av 

föreslaget tilläggsavtal och den 11 maj presenterades ett färdigt förslag för 

BDU:s styrelse som rekommenderade Dalarnas kommuner och Region 

Dalarna att godkänna förslaget. Förslaget ska godkännas senast 15 oktober 

2022. Parterna bekräftar genom detta tilläggsavtal att tidigare tecknade avtal 

mellan parterna gällande kollektivtrafiken, med undantag av huvudavtalet, 

upphör att gälla. 

Tilläggsavtalet utgår likt huvudavtalet ifrån att det finns ett gemensamt 

intresse att utveckla en attraktiv kollektivtrafik som möter lokala och 

regionala behov i Dalarna och att utvecklingen av kollektivtrafiken kräver 

tillit. 

I tilläggsavtalet finns även skatteväxling rörande färdtjänsten med, 

kostnadsnivåerna är dock ej ännu fastställda. I avtalet ingår även att 

kommunen förbinder sig att delta i framtagandet av ett gemensamt 

skolskjutsavtal. Då avtalet ej är framtaget är det idag osäkert vad detta avtal 

kommer att innebära för Hedemora kommun. 

Flertalet dalakommuner har behandlat frågan både på tjänstenivå och i 

kommunstyrelsen. Kommunerna är över lag positiva till tilläggsavtalet men 

förväntar sig några förtydliganden. Dels anser flera av de kommunala 

instanserna att skatteväxling ska göras så den motsvarar motsvarande 

kostnaden kommunen har idag för riksfärdtjänst och handläggningen av 

tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst. Vidare trycker man på att 

gemensamt skolskjutsreglementet ska tas fram av kommunerna, i nära dialog 

med Region Dalarna och att hänsyn till skolan resursutnyttjande tas i 

diskussioner om anpassning av skolscheman och optimering av trafik, vilket 

beskrivs i Huvudavtalet. De behandlande instanserna tycks också vara eniga 

om att ett förtydliga att skatteväxling tidigast kan ske 2024-01-01 bör göras. 

Forts. § 85 
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Forts. § 85 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 18 september 

2022 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

”Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län 

angående kollektivtrafik” under förutsättning att: 

1. skatteväxling ska göras så den motsvarar motsvarande kostnaden 

kommunen har idag för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd 

för färdtjänst och riksfärdtjänst 

2. skolskjutsreglementet ska tas fram av kommunerna, i nära dialog 

med Region Dalarna 

3. hänsyn till skolan resursutnyttjande tas i diskussioner om anpassning 

av skolscheman och optimering av trafik 

4. ett förtydliga att skatteväxling tidigast kan ske 2024-01- 01 görs 

5. beslutet gäller under förutsättning att Region Dalarna och samtliga 15 

dalakommuner fattar beslut om godkännande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 september 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ”Tilläggsavtal mellan Region 

Dalarna och kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik” under 

förutsättning att: 

1. skatteväxling ska göras så den motsvarar motsvarande kostnaden 

kommunen har idag för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd 

för färdtjänst och riksfärdtjänst 

2. skolskjutsreglementet ska tas fram av kommunerna, i nära dialog 

med Region Dalarna 

3. hänsyn till skolan resursutnyttjande tas i diskussioner om anpassning 

av skolscheman och optimering av trafik 

4. ett förtydliga att skatteväxling tidigast kan ske 2024-01- 01 görs 

5. beslutet gäller under förutsättning att Region Dalarna och samtliga 15 

dalakommuner fattar beslut om godkännande. 
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§ 86 Dnr KS088-22   190 

Samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd 
och gemensam kansliorganisation för V-Dala 
överförmyndarsamverkan 

 

Sammanfattning 

Det har sedan tidigare under 2022 beslutats att kommunerna Avesta, 

Fagersta, Hedemora och Norberg från och med den 1 januari 2023 ska ingå i 

en gemensam överförmyndarnämnd. 

Värdkommunen för den gemensamma nämnden och kansliorganisationen 

ska vara Hedemora kommun. Ett samverkansavtal har sedan mandatperioden 

med början 2015 varit gällande mellan kommunerna i V-Dala 

överförmyndarsamverkan, dvs Avesta, Hedemora och Norberg. Sedan den 1 

januari 2021 har även ett samverkansavtal mellan Fagersta kommuns 

överförmyndarverksamhet och V-Dala överförmyndarsamverkan funnits på 

plats. 

Nu när den gemensamma nämnden blir aktuell måste ett nytt 

samverkansavtal mellan samtliga kommuner ingås. Enligt förslaget till 

samverkansavtal så undertecknads samverkansavtalet av kommunstyrelsens 

ordförande i samtliga samverkande kommuner. 

V-Dala Överförmyndarsamverkan föreslår i tjänsteskrivelse den 15 

september 2022 att Hedemora kommun ska ingå samverkansavtal gällande 

gemensam överförmyndarnämnd och gemensam kansliorganisation för V-

Dala överförmyndarsamverkan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 15 september 

2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommun ska ingå 

samverkansavtal gällande gemensam överförmyndarnämnd och gemensam 

kansliorganisation för V-Dala överförmyndarsamverkan. 
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§ 87 Dnr KS088-22   190 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för 
kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg 

 
Sammanfattning 

Det har sedan tidigare under 2022 beslutats att kommunerna Avesta, 

Fagersta, Hedemora och Norberg från och med 1 januari 2023 ska ingå i en 

gemensam överförmyndarnämnd. Sett utifrån detta måste ett reglemente 

fastställas för den gemsamma nämnden. 

Värdkommunen för den gemensamma nämnden ska vara Hedemora 

kommun. 

V-Dala Överförmyndarsamverkan föreslår i tjänsteskrivelse den 15 

september 2022 att Hedemora kommunfullmäktige ska anta reglementet för 

den gemensamma överförmyndarnämnden för kommunerna Avesta, 

Fagersta, Hedemora, Norberg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 15 september 

2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglementet för den gemensamma 

överförmyndarnämnden för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora, 

Norberg. 
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§ 88 Dnr KS208-22   701 

Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria 
nikotinprodukter 

 

Sammanfattning 

Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria 

nikotinprodukter (2022:1257) som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Syftet 

med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade 

med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att näringsidkare 

som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. 

Näringsidkaren ska utöva egenkontroll över försäljningen, vilket ska 

beskrivas i ett egenkontrollprogram. I lagen regleras försäljningen med bland 

annat åldersgräns, krav på märkning och begränsningar i marknadsföringen. 

Kommunen har ansvaret över tillsynen på de fysiska försäljningsställena. 

Lagen har stora likheter med delen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare i 

lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Eftersom kommunens 

skyldigheter i den nya lagen liknar dem som den gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel redan ansvarar för föreslås att 

uppdraget ska tillhöra den gemensamma nämnden. 

I likhet med de andra anmälningspliktiga varorna föreslås att tillsyn ska ske 

en gång per år för de tobaksfria nikotinprodukterna. Då lagen börjar gälla i 

augusti är det inte rimligt att alla ställen ska hinna få ett tillsynsbesök innan 

årsskiftet, därför kommer tillsynen till största del ske på de ställen där tillsyn 

redan är inplanerad för andra varor. 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har 

beslutat den 16 augusti 2022 att föreslå respektive kommuns fullmäktige 

följande: 

1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden 

för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

2. Godkänna förslag till reviderat reglemente för den gemensamma 

nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

3. Godkänna förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma 

nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

 

Forts. § 88 
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Forts. § 88 

4. Godkänna förslag 2022 till avgifter gällande tobaksfria 

nikotinprodukter. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 16 augusti 2022 § 61 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden 

för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

2. Godkänna förslag till reviderat reglemente för den gemensamma 

nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

3. Godkänna förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma 

nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

4. Godkänna förslag 2022 till avgifter gällande tobaksfria 

nikotinprodukter. 
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§ 89  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Årsredovisning 2021 från Dalarnas Kommunförbund den 11 maj 

2022 

b) Protokoll från Gysams styrgruppsmöte den 17 juni 2022  

c) Protokoll från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 16 augusti 2022 

d) Protokoll från skyddskommitté den 8 september 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 90  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Kommundirektören informerar om kommunens arbete med 

energieffektivisering avseende elförsörjningen. 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporterna. 
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§ 91 Dnr KS025-20   001 

Nämndorganisation gällande antalet ledamöter och 
ersättare 

 
Sammanfattning 

Frågan om framtida nämndorganisation gällande antalet ledamöter och 

ersättare diskuteras på sammanträdet. 

Arbetsutskottets beslut  

1. Uppdrag ges till kommundirektören att fram underlag för 

konsekvenser över en eventuell förändring av nuvarande 

nämndorganisation gällande antalet ledamöter och ersättare. 

2. Uppdraget presenteras för kommunstyrelsen den 4 oktober 2022. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 

Uppdragsbevakningen 
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