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Paragraf 21  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Jesper Englundh (S) utses till att justera protokollet 

__________  
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Paragraf 22  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föredragningslistan godkänns med noteringen att arbetsutskottets handlingar 

också ska delges kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.  

 

__________  
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Paragraf 23 Ärendenummer KS2021/742 

Försäljning av Åsundagården 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja Åsundagården Tillinge-Hummelsta 7:2 

som trygghetsboende. 

 

2. Kostnader för en beräknad nedskrivning av tillgången finansieras genom en 

tillfällig omfördelning av budget 2021 med 6,5 miljoner kronor från centrala poster 

på finansförvaltningen till tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

Åsundagården i Hummelsta har varit ett vård- och omsorgsboende i kommunal 

regi. Under 2020 beslutade vård- och omsorgsnämnden att avveckla vård- och 

omsorgsboendet på grund av byggnadens fysiska utformning inte är optimal för 

verksamheten. Vård- och omsorgsförvaltningen har även framfört att de klarar av 

att tillhandahålla platser i andra vård- och omsorgsboenden fram till 2025. Övriga 

förvaltningar har inte behov av lokalen. 

 

I samband med att vård- och omsorgsnämnden sa upp hyreskontraktet kom ett 

politiskt initiativ om att sälja Åsundagården till Enköpings hyresbostäder AB för att 

skapa ett trygghetsboende. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom en fastighetsförmedling genomfört två 

värderingar, den ena värderingen är utifrån dagens verksamhet och den andra om 

fastigheten ska nyttjas som trygghetsboende, se bilaga 1 och 2. 

 

Lokalkostnaden för Åsundagården kommer att belasta kommunens interna 

lokalbank med cirka 1,7 miljoner kronor årligen från 2021-12-01. Fastigheten har 

en bostadsyta om cirka 1 065 kvadratmeter och lokalyta på cirka 1 967 

kvadratmeter. Byggnaden har god teknisk status och är väl underhållen enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Nuvarande detaljplan medger byggnader med två 

våningar och för ”allmänt ändamål”. 

 

En beräknad kostnad för nedskrivning av tillgången som uppstår vid försäljningen 

finansieras genom att 6,5 miljoner kronor omfördelas tillfälligt från centrala poster 
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på finansförvaltningen till tekniska nämnden. Inom centrala poster finns utrymme i 

budgeten att omfördela då kostnaderna för upplåning bedöms bli lägre än 

beräknat. Det beror framförallt på färre investeringar i kombination med en lägre 

räntenivå än budgeterat. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och vård- och 

omsorgsförvaltningen har samarbetat för att ta fram förutsättningar att genomföra 

en försäljning av Åsundagården. EHB har tagit del av underlaget och har lämnat ett 

internbud på 15 miljoner kronor för att förvärva Åsundagården och göra om det till 

trygghetsboende. 

 

Ärendet har hanterats i tekniska nämnden 20 oktober 2021 § 103, KS2021/742. 

Yrkanden 

Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-11-01 

Bilaga 1: Värdering Åsundagården 2021-01-11 

Bilaga 2: Värdering Åsundagården 2021-09-15 

Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-10-20, § 103 

__________  
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Paragraf 24 Ärendenummer KS2021/792 

Ekonomisk rapport kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport för 

kommunstyrelsen per den sista oktober 2021. Kommunstyrelsens sammantagna 

prognos för året visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,2 mnkr. 

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 2,7 mnkr. Två 

politiskt relaterade beslut med grund i Covid-19 ger extra kostnader utöver budget. 

Stöd motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och serveringstillstånd betalas 

under 2021 ut till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och 

bryggeri. Stödet beräknas uppgå till 0,8 mnkr. Ett extra friskvårdsbidrag för 2021 

på 1 000 kr ges till kommunens medarbetare. Kostnaden beräknas uppgå till 2,1 

mnkr efter ett antagande om att hälften av medarbetarna kommer nyttja det extra 

friskvårdsbidraget. Lägre lönekostnader för administrativt stöd på grund av vakanta 

tjänster minskar underskottet med 0,2 mnkr. 

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 3,7 mnkr jämfört med budget. 

Avvikelsen förklaras främst av att personalkostnaderna är 6,0 mnkr lägre än 

budgeterat på grund av vakanta tjänster. Kostnader för satsningen inom 

digitalisering bedöms bli 1,0 mnkr lägre än budget till följd av försenade projekt. 

Det som påverkar prognosen negativt är framförallt högre hyreskostnader. Beslutet 

att samla förvaltningen på Linbanegatan innebär dubbla hyreskostnader för andra 

halvan av året, ökad hyreskostnad blir 0,7 mnkr och avser YH-lokalen. 

Hyreskostnader i lokalbanken överskrider budget med 2,6 mnkr. 

Prognosen för Räddningstjänst medlemsbidrag är ett överskott på 1,0 mnkr och för 

överförmyndarverksamheten ett överskott på 0,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2021-11-05 

Ekonomisk rapport januari-oktober 2021 

__________  
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Paragraf 25 Ärendenummer KS2021/756 

Ekonomisk rapport för Enköpings kommun  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag till beslut 

med anledning av att rapporten inte färdigställts.  

Sammanfattning  

Tf ekonomichef informerar om oktoberprognos för Enköpings kommun. Rapport 

kommer att presenteras på kommunstyrelsen.  

• Bättre resultat jämfört med budget vilket beror främst på högre 

skatteintäkter 

• Prognosen för årets kommunens resultat exkl. exploatering uppgår till 101 

mnkr (3,5 %) 

• Prognosen är 61 mnkr (2,1 %) högre än budget och 25 mnkr bättre än 

föregående prognos 

• Skatter och bidrag 83 mnkr högre än budget och 13 mnkr bättre än 

föregående prognos 

• Nämnder 5 mnkr högre jämfört med budget och 15 mnkr bättre än 

föregående prognos 

• Kommunens investeringar beräknas bli ca 274 mnkr lägre än budget (30 % 

av budget) 

• Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka – 314 mnkr (5 

tkr/invånare) sedan årsskiftet 

• Befolkningen fortsätter att växa (+1 080 personer) 

__________  
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Paragraf 26 Ärendenummer KS2021/583 

Förändrad budget år 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet om förklaring/förtydligande statsbidrag 

budgetbeslut 2022 för att utifrån socialdemokraternas yrkande se över 

konsekvenserna och behov av förändrad budget år 2022 för vård- och 

omsorgsnämnden och socialnämnden, utredningen skulle vara arbetsutskottet 

tillhanda den 9 november. 

 

Socialdemokraternas yrkande på kommunstyrelsen var följande: Jesper Englundh 

(S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att budget för 2022 korrigeras med att 

18,4 miljoner flyttas ifrån det budgeterade resultatet till Vård- och 

omsorgsnämnden. 

 

Underlag är under framtagande och kommer tillgängliggöras för kommunstyrelsen 

så snart som möjligt.  

Förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen informerar om behov av 

förändrad budget 2022. Arbetsutskottet diskuterar ärendet. 

__________  
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Paragraf 27 Ärendenummer KS2021/758 

Förändrad budget för år 2022 för socialnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Uppdraget att se över behov av förändrad budget för socialnämnden väcktes i 

samband med att ärendet förklaring/förtydligande statsbidrag budgetbeslut 2022 

återremitterades.  

 

Underlag är under framtagande och kommer tillgängliggöras för kommunstyrelsen 

så snart som möjligt.  

Förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen informerar kort om ärendet.  

__________  
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Paragraf 28 Ärendenummer KS2021/725 

Flytt av medel för Trygghetsstrateg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att de medel som budgeterats för arbetet med brotts- 

och drogsamordning flyttas från Socialnämndens budget till Kommunstyrelsens 

budget. 

Sammanfattning 

I juni 2021 fattades ett gemensamt beslut mellan Socialförvaltningen och 

Kommunledningsförvaltningen att arbetsuppgifterna kopplade till kommunens 

brotts- och drogsamordnande arbete skulle flyttas över från Socialförvaltningen till 

Kommunledningsförvaltningen. Överflyttningen av arbetsuppgifter sammanföll med 

att tjänsten blev vakant, varpå Kommunledningsförvaltningen genomfört en 

rekrytering till den tjänst som till största del kommer leda och samordna arbetet 

framåt, kommunens Trygghetsstrateg. 

 

Beslutet om att flytta tjänsten skedde efter det att Kommunfullmäktige fattat beslut 

om budget för 2022, vilket föranleder att resurssättningen ekonomiskt ligger kvar 

hos Socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2021-10-18 

__________  
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Paragraf 29 Ärendenummer KS2021/732 

Fördelning av statsbidrag för nyanlända  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna revideringen av Enköpings kommuns fördelningsmodell för 

nyanländas etablering och introduktion enligt följande: 

Kommunstyrelsen 0 procent. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 82,5 procent. 

Socialnämnden 15 procent. 

Upplevelsenämnden 2,5 procent. 

 

2. Revideringen gäller från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade om en revidering av fördelning av statsbidragsmedel 

för etablering och introduktion av nyanlända år 2018. När revideringen 

genomfördes var det fortfarande ett relativt högt mottagande av nyanlända i 

Enköping. Därför fanns det fog för kommunstyrelsen att samordna en del av 

mottagandet. Den tidigare inströmningen med en flyktingvåg är över, vilket har 

påverkat kommuntalet i antal flyktingar som Enköpings kommun ska ta emot. 

 

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att föreslå det antal nyanlända som 

ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2022. Migrationsverket ska också 

föreslå en länsvis fördelning, så kallade länstal. Länstalen beräknas fram med en 

fördelningsmodell som tar hänsyn till kommunernas 

arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet 

av nyanlända, ensamkommande barn samt asylmottagandet, inklusive 

självbosättningen. Modellen revideras i samråd med Arbetsförmedlingen, 

länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

Kommuntalet för anvisade till Enköping var 37 nyanlända år 2021. För år 2022 har 

Länsstyrelsen föreslagit mottagande av totalt 52 personer. 30 personer är anvisade 

kommuntalet och 22 personer är självbosatta. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det 

gäller att ta emot och ge introduktion till flyktingar. Av nämndens reglemente 
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framgår att lagrummen, lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning (2016:38) samt förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa 

utlänningar (2010:1122), ska hanteras av utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

 

Med bakgrund i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag och att det är 

färre antal flyktingar som kommer till Enköpings kommun via anvisning är 

kommunledningsförvaltningen samlade bedömning att den del av statsbidraget 

som gått till kommunstyrelsen fortsättningsvis bör hanteras av utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. Detta innebär att utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, snarare än kommunledningsförvaltningen, 

medverkar i bland annat Länsgruppen för integration tillsammans med 

representanter från länets samtliga kommuner, Region Uppsala, Migrationsverket, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-25 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 

2022, Migrationsverket, 2021-08-10 

__________  
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Paragraf 30 Ärendenummer KS2020/291 

Avsiktsförklaring  Klimatkontrakt KSO – Viable Cities 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna reviderat klimatkontraktet 2030, version 2021, som en 

avsiktsförklaring och färdplan för Enköpings kommuns arbete med hållbar 

omställning. 

 

2. Uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att signera kontraktet i enlighet med 

ansökan inklusive tillhörande bilaga. 

Sammanfattning 

Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling från svenska städer och kommuner för att 

snabba på utvecklingen att klara klimatomställningen. Det är ett avtal mellan nio 

kommuner, fyra myndigheter och den strategiska innovationsplattformen Viable 

Cities där alla parter tar på sig att samarbeta och konkret bidra till att öka takten i 

klimatomställningen. Den första versionen signerades i december 2020. 

 

Kontraktet är ett långsiktigt åtagande som säkrar samarbetet mellan städerna och 

den statliga nivån. Eftersom det inte finns någon glasklar väg framåt kommer 

Klimatkontrakt 2030 att utvecklas över tid. Det ska revideras varje år, både på lokal 

nivå och på den nationella nivån. 

 

Enköpings kommun har reviderat Klimatkontrakt 2030, version 2021, för att öka 

takten ytterligare. Signeringen av det reviderade klimatkontrakten kommer att ske i 

december 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2021-10-22 

Klimatkontrakt 2030, version 2021 

__________  
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Paragraf 31 Ärendenummer KS2021/735 

Översyn av styrelsens sammansättning i Enköpings 
Moderbolag AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av antalet ledamöter 

och ersättare för Enköpings Moderbolag AB. 

 

2. Kommunstyrelsen ska återkomma med förslag på styrelsens sammansättning 

för Enköpings Moderbolag AB till fullmäktige senast i juni 2022. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Enköpings moderbolag, EMAB, består idag av sju ledamöter och sju 

ersättare. EMAB utövar på uppdrag av kommunfullmäktige den operativa 

ägarrollen för de kommunala bolagen. EMAB ska svara för ekonomisk uppföljning 

av de bolag de äger och lämna löpande information till kommunstyrelsen om 

bolagens ekonomi och verksamhet. 

 

Under hösten har ett utvecklingsarbete påbörjats i moderbolaget styrelse för att 

skapa bättre förutsättningar för att kunna utöva den operativa ägarstyrningen. 

Bland annat har en utbildning hållits i styrelsearbete och utvecklingsområden inom 

beredning, sammanträdets utformning och ändamålsenliga styrdokument har 

identifierats. Ett område som också identifierats som viktig för ett gott 

styrelsearbete är styrelsens sammansättning. I de kommunala moderbolagen finns 

en trend att gå mot mindre antal ledamöter och att även ha med särskild 

sakkompetens inom vissa områden som kan vara till fördel i styrelsearbetet. Ett 

skäl till denna trend är att tydliggöra rollerna mellan kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och moderbolag. Ägarstyrningen över bolagen utgår alltid från 

kommunfullmäktige som beslutar om ägardirektiv i helägda bolag. 

Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som 

över all annan kommunal verksamhet. 

 

Trenden att tillföra sakkompetens inom styrelser för moderbolag drivs av att öka 

styrelsens förmåga att kommunens långsiktiga mål kommer till uttryck 

i ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Sakkompetensen i fråga kan 
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exempelvis vara inom hållbarhetsfrågor eller energifrågor. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2020-10-21 

Presentation Utvecklingsområden EMAB, 2021-10-05 

__________ 
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Paragraf 32 Ärendenummer KS2021/718 

Översyn av den politiska organisationen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till kommunstyrelsen 

revidera underlaget utifrån arbetsutskottets diskussion gällande ersättare och 

förutsättningar att verka som politiker. Därmed skickar arbetsutskottet vidare 

ärendet utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Sveriges regioner och kommuner har identifierat tio trender fram till 2030 som 

kommuner måste förhålla sig. Exempel på dessa trender är nya livsmönster som 

påverkar platsbundenhet, att välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser, en ökad 

polarisering och utsatthet, att det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas, 

tillitens betydelse uppmärksammas allt mer, komplexa samhällsutmaningar kräver 

nya arbetssätt, samt en ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet. 

 

Ovanstående trender i kombination med globala drivkrafter inom demografi, 

klimatförändringar, teknikutveckling och värderingsförändringar gör att både 

kommunens arbetssätt och organisering kontinuerligt behöver anpassa sig till nya 

förutsättningar. Förutom kontinuerlig anpassning baserad på omvärldsanalys och 

ovan beskrivna trender så har i olika forum framkommit särskilda behov för 

Enköping att generellt öka kommunens förmåga att hantera komplexa 

samhällsutmaningar som berör flera nämnder. Exempelvis åtgärder och strategier 

som långsiktigt syftar till att minska försörjningsstöd och öka inkludering eller att få 

en effektiv styrning hur kommunens bolag kan användas för att förverkliga 

kommunfullmäktiges långsiktiga mål. 

 

Inför varje mandatperiod finns möjlighet att se över den politiska organisationen. 

Översynen görs i form av en parlamentarisk tillsatt beredning där 

kommunledningsförvaltningen bistår utredningen med stöd. 

 

Utredningens vägledande principer har kommunstyrelsen arbetat fram i dialog i 

med kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 oktober samt i kommunstyrelsen den 

26 oktober. Beredningens uppdrag föreslås vara reglerat genom att fullmäktige 

fastställer utredningens vägledande principer. Förslag på vägledande principer: 

1. Politisk vision och målbild för Enköpings kommun utgör grund.  

2. Översynen fångar in megatrender och samhällsförändringar.  
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3. Översynen tar grund i aktuell forskning om politisk organisering.  

4. Översynen och dess förslag ska möjliggöra tillitsbaserad styrning.  

5. Strävan är att skapa en tydlig och effektiv politisk styrning. Fokus ligger på 

gränssnitt/gråzoner mellan nämnders uppdrag samt reglementen och lagrum.  

6. Översynen har som utgångspunkt att Enköpings kommun är en tillväxtkommun 

med målbilden att den politiska organisationen är anpassad till ekonomisk-, grön- 

och social hållbarhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt in synpunkter och inspel från de 

politiska partierna hur processen bör se ut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2021-10-25 

Presentation ”Översyn nämnder”, daterad 2021-10-21 

Remissvar politiska partierna 

__________  
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Paragraf 33 Ärendenummer KS2021/733 

Tillsättning av arvodeskommitté 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till kommunstyrelsen 

revidera underlaget utifrån arbetsutskottets diskussion gällande ersättare och 

förutsättningar att verka som politiker. Därmed skickar arbetsutskottet vidare 

ärendet utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Arvodeskommitténs uppdrag blir att se över nu gällande regler om arvoden och 

partistöd i Enköping kommun. I översynen ingår bland annat att titta på vilka 

arvodesnivåer som ska finnas, vad som ska ingå i ett ordförandearvode och om 

regelverket på något sätt behöver förenklas eller förtydligas. Strävan ska vara att 

kommittén når konsensus, men om detta inte är möjligt lämnar kommittén underlag 

som visar vilka olika uppfattningar som finns. 

 

Arvodeskommittén utgör formellt en fullmäktigeberedning och fungerar som 

samverkans- och beredningsorgan för kommunfullmäktige och har därför inget 

eget beslutsmandat. Kommitténs ordförande är sammankallande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-27 

 

__________  
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Paragraf 34 Ärendenummer KS2021/697 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige anta en arbetsordning som reglerar 

fullmäktiges sammanträden och handläggning av ärenden. Nu gällande 

arbetsordning antogs den 14 april 2020, men både kommunfullmäktiges 

ordförande och kommunledningsförvaltningen har sett ett behov av att revidera 

den, varför ett förslag till reviderad arbetsordning nu har tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Förslag, Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2021-10-27 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-28 

__________  
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Paragraf 35 Ärendenummer KS2021/751 

Svar på ledamotsinitiativ, jul- och coronagåva 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Arbetsutskottets diskuterar ledamotinitiativet och eventuella lösningar, 

diskussionen fortsätter på kommunstyrelsen.   

__________  
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Paragraf 36 Ärendenummer KS2020/595 

Information om framtidens arbetsplats genom ett nytt 
kommunhus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskottet tar del av informationen.  

Sammanfattning 

Lokalstrateg informerar om framtidens arbetsplats genom ett nytt kommunhus. 

Informerar om övergripande förutsättningar så som kommunfullmäktiges 

medarbetarmål, olika delprojekt och tidsplan.   

__________  
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Paragraf 37 Ärendenummer KS2021/693 

Kommundirektör informerar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om: 

• Kommundirektörens ledningsgrupp positiva till förändringsprocessen. 

• HR-chef kommer att avsluta sin tjänst.  

• Inom utvecklingsarbetet med föreningslivet hålls ett första möte ikväll. 

 

__________  
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Paragraf 38 Ärendenummer KS2021/693 

Kommunalråden informerar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  

Sammanfattning  

Informerar om ny struktur för arbetsutskottets och kommunstyrelsens 

sammanträden med start i januari.  

 

__________ 


