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§ 1      Dnr KS/2017:370, KS/2019:352 
 
Huvudreglemente - till KF 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. 
 
Sammanfattning 
I samband med förändrad remisshantering i Mjölby kommun behöver 
huvudreglementet att revideras. I det nya huvudreglementet framgår att man 
inom nämndens verksamhetsområde får lämna yttrande på inkomna  remisser 
som är ställda till Mjölby kommun. Remisser av principiell art ska besvaras av 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2019-12-17 
Nuvarande huvudreglementet 
Reviderat huvudreglementet 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar reviderat huvudreglemente för Mjölby 
kommun 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Samtliga nämnder 
Akten 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-01-22  5 (21) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 2      Dnr KS/2019:325 
 
Process för remisshantering 
 
Bakgrund 
Remisser som inkommer till Mjölby kommun besvaras idag av kommunstyrelsen. 
Det innebär, i vissa fall då remissen avser en annan nämnds verksamhetsområde, 
att remisser först ska besvaras av berörd nämnd för att sedan beslutas i 
kommunstyrelsen. Svarstiderna till remisserna kan därför bli ganska långa, man 
får ibland begära förlängd svarstid för att de ska kunna hanteras av flera instanser. 
I nuvarande huvudreglemente får inte nämnderna själva besvara remisser som rör 
respektive verksamhetsområde. En revidering av huvudreglemente kommer 
därför att göras.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram 
en process för remisshantering i kommunen. Processen ska underlätta hanteringen 
för samtliga berörda parter så remisserna ska kunna besvaras snabbare.  
Det blir en snabbare och effektivare handläggning av inkomna remisser vilket 
gynnar de som på något sätt vill få in synpunkter på remisserna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkande 
Runar Öhman (SD): Bifall till förslaget. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar den nya processen för remisshantering under 
förutsättning att kommunfullmäktige antar det reviderade 
huvudreglementet. 
 

2. Kommunstyrelsen ger övriga nämnder i uppdrag att följa upp 
svarsfrekvensen av remisser. 
 

3. Kommunstyrelsen avslutar härmed utredningsuppdraget för 
remisshanteringen. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Samtliga nämnder i Mjölby kommun 
Akten 
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§ 3      Dnr KS/2019:430 
 
Reglemente KS - till KF 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige antog § 144/2018-
11-27 ett reglemente för kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat § 314/2019-12-04 att lägga ner Kommunstyrelsens 
integrationsråd från 31 december 2019. Kommunstyrelsen har tidigare haft en 
Central byggnadskommitté, CBK som har bytt namn till Strategisk lokal- och 
planberedning, SLPB. Förslaget är att kommunstyrelsens reglemente revideras så 
att § 9 Utskott så att det överensstämmer med dagens utskott. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2019-12-17 
Förslag kommunstyrelsens reglemente 
Ändringsdokument med synliga revideringar 
Gällande reglemente  
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för 
kommunstyrelsen. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 4      Dnr KS/2019:244 
 
Projektplan för ny Vision 
 
Bakgrund 
Mjölby kommuns vision sammanfattar en önskad framtidsbild. Nuvarande vision 
beslutades av kommunfullmäktige i juni 2010 och sträcker sig till år 2025. Eftersom 
det både skett en omfattande utveckling av kommunenen sedan 2010, samt att en 
vision bör ha ett längre tidsperspektiv än den nuvarande beslutade 
kommunstyrelsen i augusti 2019 (KS 2019-08-21 §178) att arbeta fram en ny vision 
för Mjölby kommun.  
  
Sammanfattning 
Ett utkast till projektplan presenterades för KS Framtid den 11 december 2019. 
Planen har korrigerats utifrån synpunkter på mötet. Ett förslag på projektplan 
föreligger och ska beslutas.  
 
Målen för projektet är att: 

• arbeta fram en ny vision för Mjölby kommun där arbetsprocessen är lika 
viktig som resultatet. 

• arbetsprocessen ska ge olika målgrupper möjlighet att vara delaktiga i 
framtagandet av visionen. Den ska bygga på synpunkter och idéer från så 
många målgrupper som möjligt. 

• resultatet, själva visionen, ska visa en tydlig riktning och kunna ägas av såväl 
medborgare och näringsliv som kommunens interna organisation.  

• skapa grunden till en väl implementerad vision som ger goda förutsättningar 
att efterleva den. 

 
Tidplanen för projektet sträcker sig från hösten 2019 till juni 2021. Aktiviteter inom 
projektet föreslås i möjligaste mån samordnas med andra pågående processer 
framför allt fördjupad översiktsplan Mjölby och översiktsplan Mjölby kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-01-14 
Projektplan Ny Vision 
Bilaga 1 Aktivitets- och tidplan 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till projektplan. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 5      Dnr KS/2009:87, KS/2019:407 
 
Riktlinjer för flaggning - revidering - till KF 
 
Bakgrund 
En översyn samt revidering av Riktlinjer för flaggning i Mjölby kommun har 
genomförts. De tidigare riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 2009. 
 
Sammanfattning 
Nuvarande riktlinjer antogs 2009 av kommunfullmäktige. I riktlinjerna omnämns 
de officiella flaggplatserna samt övriga flaggplatser i Mjölby kommun. En 
omorganisation i kommunen rörande teknisk förvaltning har medfört att ansvar 
för flaggningen behövde ses över. En översyn av samtliga flaggplatser generellt 
behövdes också göras då det under utredningen framkommit att nuvarande 
riktlinjer inte efterlevs. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2019-12-23 
Tjänsteskrivelse 
Nuvarande riktlinjer för flaggning i Mjölby kommun 
Reviderade Riktlinjer för flaggning i Mjölby kommun 
 
Yrkande 
Lars-Åke Pettersson (M), Runar Öhman (SD) och Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till 
förslaget. 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar de reviderade riktlinjerna för flaggning i 
Mjölby kommun 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar om ny officiell flaggplats i Väderstad vid 
Folkungasalen. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsens förvaltning 
Samtliga nämnder i Mjölby kommun 
Akten 
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§ 6      Dnr KS/2019:336 
 
Vattenförsörjningsplan Östergötlands län - remissvar 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har fått en remiss från länsstyrelsen Östergötland gällande 
”Vattenförsörjningsplan Östergötlands län – fördjupning av klimatets påverkan på 
regionens vattenresurs”. Kommunstyrelsens förvaltning har skickat 
Vattenförsörjningsplanen på intern remiss till tekniska nämnden och 
miljönämnden för yttrande. Remissen ska vara besvarad 31 januari 2020. 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen har i sin förfrågan ställt upp tre direkta frågor som man önskar svar 
på.  
 
Fråga 1: Finns några direkta felaktigheter som bör rättas till? 
 
Svar: Det saknas en beaktning av säkerhetsskyddslagen beträffande specifika 
bilder på platser som har direkt koppling till dricksvattenproduktion.  
 
Det underlag som presenteras i det gemensamma planeringsunderlaget för länets 
aktörer, i täkttillståndsprocessen, i översiktsplaneringen och i krissammanhang 
som visar lämpliga och olämpliga områden för utvinning i förhållande till 
vattenförsörjningen. I rapporten finns GIS-skit tillgängliga på länsstyrelsens 
webGIS men det finns skillnader i det digitala underlaget och underlag i planen. 
Alla täkter i Mjölby och Boxholm finns inte med i materialet. 
 
Kapitlet Fysisk planering behandlar dock enbart arbetet med översiktlig planering. 
Det nämns inledningsvis i underlaget samt under rubriken Fysisk planering att det 
även är viktigt att planera för vattenanvändning under arbetet med detaljplanering 
men det anges inte på vilket sätt. För detaljplaneläggning är utredningar på en 
övergripande nivå, exempelvis översiktsplan, vattenförsörjnings- och VA-planer 
etc. är oftast nödvändiga för att beskriva och värdera påverkan vid 
detaljplaneläggning. Värdet av dessa övergripande utredningar för 
detaljplaneläggning skulle därför kunna nämnas. 
 
Fråga 2: Är materialet användbart för fördjupade analyser kring vattentillgång, 
risker och behov? 
 
Svar: Ja. 
 
Fråga 3: Är materialet användbart i arbetet med fysisk planering? 
 
Svar: Ja. 
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§ 6 fortsättning 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-01-08 
Remissbrev 
Miljönämndens beslut § 89/2019-11-21 
Tekniska nämndens beslut § 190/2019-12-19 
Remissversion Vattenförsörjningsplan Östergötlands län 
Materialförsörjningsplan Östergötland 2019 
 
Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C): Tilläggsyrkande Sjön Vättern och Sommen är förbisedda i 
Vattenförsörjningsplanen och behöver lyftas som viktiga vattenreservoarer. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på tilläggsanslaget och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen översänder svaret till Länsstyrelsen Östergötland. 
 

2. Sjön Vättern och Sommen är förbisedda i Vattenförsörjningsplanen och 
behöver lyftas som viktiga vattenreservoarer. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Länsstyrelsen Östergötland 
Tekniska nämnden  
Miljönämnden 
Akten  
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§ 7      Dnr KS/2018:318, KS/2019:2 
 
Tilläggsanslag - 100 års jubileum 2020 
 
Bakgrund 
År 2020 firar Mjölby stad 100 år. Tillväxtkontoret ansvarar för arbetet med jubileet 
som drivs i projektform. Medel för jubileet finns inte i ordinarie driftramar. 
Projektet beviljades tilläggsanslag med 1 000 tkr i april 2019 för att kunna anställa 
en projektledare och påbörja arbetet under året. Projektbudgeten för år 2020 är 
3 000 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2019-12-04 
Projektplan Mjölby 100 år 
 
Yrkande 
Lars-Åke Pettersson (M): Tilläggsanslaget ska vara 1 miljon kronor för projektet 
Mjölby 100 år. 
 
Runar Öhman (SD): Bifall till Lars-Åke Petterssons (M) yrkande. 
 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Lars-Åke Petterssons (M) 
yrkande och Birgitta Gunnarssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Birgitta Gunnarssons (C) yrkande. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelsens förvaltning tilläggsanslag 
2019 med 3 miljoner kronor för projektet Mjölby 100 år. 
 

2. Finansiering sker med kommunstyrelsens ofördelade medel 2019. 
 

Reservation 
Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Reservation angående  ”Tilläggsanslag hundraårsjubileum 2020” 
Jag vill för Moderaternas räkning reservera mig mot Kommunstyrelsens beslut om 
tilläggsanslag 3 000 000 kr för 100-årsjubileum 2020. 
Reservationen föranleds av två invändningar.  
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§ 7 fortsättning 
 
1. Beloppets storlek. Vi markerade i vårt budgetförslag för 2020 stor 
återhållsamhet och krav på att nämnderna måste effektivisera och spara för att 
hålla sig inom beslutade ekonomiska ramar. Även majoritetens budget innebär 
åtstramningar som blir kännbara för kommunens anställda och invånare. Sett i den 
kontexten är totalt 4 miljoner kr (+ 1 milj investering) till en 100-årsfest för Mjölby 
stad en stor och knappast nödvändig utgift, även om aktiviteterna kan vara till 
glädje för mjölbyborna. Vi förordar, när frågan om budget nu kommer upp på 
bordet, att totalt 2 milj kr skulle räcka för ändamålet. (Alltså ett tilläggsanslag 2020 
på 1 milj kr.) 
 
2. Tillvägagångssättet. Efter att tilläggsanslaget om 1 milj kr till projektering och 
förutbetalda aktiviteter togs 2019, har inte totalsumman för jubileet kommit upp 
för beslut. Trots att en konsult anställts för att driva processen, har vi i 
oppositionen inte fått någon ekonomi presenterad, annat än i antydningar. Nu när 
vi redan är tre veckor in i jubileumsåret presenteras en enligt uppgift ungefärlig 
budget att ta ställning till. Det är uppenbart att marknadschefen och konsulten har 
haft ett ekonomiskt mål att klara jubileumet inom 3 milj kr, även om inget regelrätt 
beslut tagits. Då jubileets genomförande ligger direkt under KS är det 
anmärkningsvärt, att ordentliga underlag och förslag till totalkostnad inte kommit 
till KS för beslut, innan jubileumsåret inletts! 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Marknadschef 
Akten 
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§ 8      Dnr KS/2020:22 
 
Medborgarförslagsprocessen 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att se över processen för 
medborgarförslag 2019-08-21.  
 
Sammanfattning 
Skrivelsen beskriver den nuvarande processen och de alternativa lösningar som 
förekommer i andra kommuner i närområdet. 
 
Mjölby kommun har de senaste fem åren tagit emot mellan 25 – 34 
medborgarförslag per år. Den övervägande delen hanteras av tekniska nämnden 
och berör trafikfrågor och grönområden. 
 
De effektiviseringar som har gjorts inom kommunen är att förkorta processen 
genom att utse en ansvarig nämnd som svarar med stöd av andra förvaltningar. 
Den administrativa processen har förenklat inledningen genom införande av en e-
tjänst. För medborgarnas räkning finns sedan några år tillbaka samlad information 
om de medborgarförslag som hanterats sedan 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslagsprocessen, missiv 2020-01-08 
Medborgarförslagsprocessen, tjänsteskrivelse 2020-01-03 
 
Beslut 
 

1. Mjölby kommunens förvaltningar har framfört till kommunstyrelsen att 
man önskar en förenklad hantering av medborgarförslaget.  
 

2. Kommunstyrelsen överlämnar önskemålet om förslaget att förenkla 
beredningen av medborgarförslag till kommunfullmäktiges presidium. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 9      Dnr KS/2019:174 
 
Medborgarundersökningen 2019 - uppföljning av resultat 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har under hösten 2019 genomfört en medborgarundersökning. 
Det är en attitydundersökning som ligger till grund för att följa upp resultatet av 
kommunens arbete  och vilka effekter det får. Sammanlagt under år 2019 deltog 
135 av Sveriges kommuner i undersökningen. 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun ligger generellt högre än genomsnittet deltagande kommuner 
inom samtliga tre indexområden dvs kommunen som en plats att leva och bo på, 
medborgarnas betyg på kommunens verksamheter samt möjligheten till 
inflytandet i kommunen. Totalt 47 % av medborgarna kan rekommendera vänner 
och bekanta att flytta till kommunen.  
 
Information om resultatet av undersökningen med tillhörande arbete kommer att 
ges till samtliga nämnder, till medborgare via kommunens hemsida och till 
kommunens chefer via chefsinformation. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-01-08 
Sammanställning PP-presentation av medborgarundersökning 2019 
Rapport medborgarundersökning, Mjölby kommun 
 

Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
 

2. Kommunstyrelsen kommer att genomföra en uppföljning av nämndernas 
insatser utifrån medborgarundersökningen 2019 under hösten 2020. 

 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 10     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2020-01-13 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-13. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2020-01-13. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 11     
 
Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 2019-12-05 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2019-12-05. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 
2019-12-05. 

___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-01-22  17 (21) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
§ 12     
 
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från personalutskottet 2019-12-11 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Personalutskottets protokoll 2019-12-11. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av personalutskottets protokoll 2019-12-11. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-01-22  18 (21) 
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§ 13      Dnr KS/2019:13 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning  
Protokoll från överförmyndarnämnden 2019-12-09 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Överförmyndarnämndens protokoll 2019-12-09. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarens protokoll 2019-12-09. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-01-22  19 (21) 
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§ 14      Dnr KS/2019:433, KS/2020:16 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 Bakgrund 
I enlighet med kommunallagen 7 kap 5 § - 7 § kan en del beslut delegeras till 
anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna 
delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning. 
 
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör 
Punkt 10.5 Optionsavtal om markförsäljning till EgenLokal i Sverige AB 
 
Delegationsbeslut fattade av avdelningschef 
Punkt 2.2 Anställningsavtal för projektledning 
 
Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 
Punkt 3.2 Upphandling av bemanningstjänster – Socionomer UH-2019-69 
 
Delegationsbeslut fattade av redovisningsstrateg 
Punkt 4.1 Nyupplåning Kommuninvest. 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-01-22  20 (21) 
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§ 15  Dnr KS/2019:14, KS/2019:239, KS/2019:397, 

KS/2019:420, KS/2019:421, KS/2020:24 
Meddelande/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Strategi för formellt skydd av skog i Östergötlands län med missiv, dnr 
KS/2019:397 
 
Ineras avsiktsförklaring gällande säker digital kommunikation med underlag, SDK 
2020-2023, dnr KS/2019:420 
 
Byggnadskontorets redovisning av planuppdrag december 2019 med underlag, 
dnr KS/2019:239 
 
Brev till kommunstyrelsens ordförande i Sverige ang. krav på totalförbud för 
privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all 
fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. Ett likalydande brev är ställt till 
regeringskansliet, dnr KS/201914 
 
Anonym skrivelse ställd till Mjölby kommun med anledning av interpellation till 
omsorgs- och socialnämnden, dnr KS/2019:24 
 
Brev från Ödeshögs kommun avseende önskemål om samverkan, dnr KS/2019:421 
 
Beslutsunderlag 
Redovisade skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna 
skrivelser/meddelanden. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-01-22  21 (21) 
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§ 16      Dnr KS/2020:14 
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar om följande;  
 

• Nyföretagarcentrum, det kommer att skrivas ett nytt avtal med 
Linköpings nyföretagarcentrum och avtalsförslaget kommer till 
kommunstyrelsen för beslut vilket bland annat innebär att det kommer att 
finnas en kontaktperson i Mjölby kommun. 
 

• Information om ny mötesapplikation, det finns två olika 
mötesapplikationer att välja mellan. Arbetet fortlöper. 
 

• Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektörer har träffat 
Östgötatrafiken och bland annat diskuterat taxiverksamheten, färdtjänsten 
där en ny ersättningsform har införts samt krav på den sociala 
arbetsmiljön plus utveckling av stadskärnan.  
 

• Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet har varit på ett 
förmöte inför årsstämman med Kommuninvest. Det finns flera olika 
förslag för den framtida kapitalförvaltningen. Ärendet återkommer på ett 
kommunstyrelsemöte när handlingar till stämma inkommit. 
 

• Rekryteringen av ny kommundirektör har påbörjats. 
 

• Kort information om fastigheten Lärdomsljuset. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 
 


