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§ 164     Dnr GKS/2022:20 

 
Förvaltningsledningen informerar, 2022  
 
Beslut 
Informationen noteras. 

Sammanfattning 
Erica Andrén tillträdde tjänsten som kommundirektör den 1 augusti 2022. På 
dagens sammanträde hälsas Erica hjärtligt välkommen till Grums kommun. 
Erika informerar om aktuella händelser inom förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 165     Dnr GKS/2022:22 

 
Ekonomisk redovisning IFO, 2022  
 
Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt att få en löpande redovisning av kostnaderna 
för individ- och familjeomsorgen (IFO).  

Socialchef Lotta Österlund Jansson redovisar de kostnader för 
missbruksvård, barnavård och försörjningsstöd som det finns beslut om och 
de kostnader som dessa kommer att generera till årets slut. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 2022-08-17 

Beslutet skickas till 
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§ 166   Dnr GKS/2022:521, GKS/2022:597, GKS/2022:638 

 
Information till KS 30 augusti  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Processledare David Freundt redogör för arbetet som gjordes av de 
ungdomar som genomförde sommarens feriepraktik hos Tillitsbyrån.  

Beslutsunderlag 
GKS/2022:521 
GKS/2022:597 
GKS/2022:638 

Beslutet skickas till 
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§ 167     Dnr GKS/2022:21 

 
Information från Värmlandsrådet samt Värmlandsrådets 
ordföranderåd, 2022  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Malin Hagström (S) informerar från sammanträde med Värmlandsrådets AU 
den 26 augusti. Handlingar och anteckningar finns tillgängliga på Region 
Värmlands webbplats. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 168     Dnr GKS/2022:511 

 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 
30 augusti  
 
Beslut 
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen kan beslutanderätten i vissa ärenden delegeras till 
annan. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till 
kommunstyrelsen vid kommande sammanträde. 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom att en 
förteckning över besluten finns tillgänglig. 

Beslutsunderlag 
Förteckning GKS/2022:511 

Beslutet skickas till 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(27) 
Sammanträdesdatum 
2022-08-30 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 169     Dnr GKS/2022:675 

 
Revidering av riktlinje LSS  
 
Beslut 
Förslag till reviderade riktlinjer för LSS antas.  

Sammanfattning 
Socialt ansvarig samordnare, SAS, Sandra de Jong har reviderat riktlinjerna 
för LSS och föreslår att kommunstyrelsen antar det reviderade förslaget.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje med förslag på ändringar 2022-07-27 
Riktlinje, reviderad 2022-07-27 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-08-15 

Beslutet skickas till 
SAS Sandra de Jong 
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§ 170     Dnr GKS/2022:713 

 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning juni 2022 Grums 
kommun  
 
Beslut 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för Grums kommun, juni 2022 
godkänns. 

För samtliga verksamheter gäller budget i balans för att säkerställa ett 
utrymme för strategiska åtgärder inför kommande budgetår. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för följande. 

Verksamheterna visar på en stor negativ avvikelse på 18,5 mkr sämre resultat 
än budget vilket är nära 3 mkr sämre än i april prognosen. I den försämrade 
prognosen ingår dock kostnad på nära 1,5 mkr för att starta upp ett 
introduktionsprogram (IM-program) lokalt i Grums kommun från 
höstterminen 2022. Programmet ska ge obehöriga elever möjlighet att 
komma in på gymnasiet.   
Den enskilt största avvikelsen finns liksom föregående år inom socialtjänsten 
och omsorg om individ och familj som har en prognos på 13 mkr sämre än 
budget, och beror främst på institutionsplaceringar för barn och unga. Denna 
avvikelse har dock minskat med 1,7 mkr sedan aprilprognosen. 
I verksamheternas resultat ligger ett besparingsuppdrag på 3 mkr inräknat för 
2022. 
Även i år får kommunen ersättning för höga sjuklönekostnader vilket ger en 
positiv avvikelse på 3,1 mkr. 
Avskrivningarna blir lägre främst med anledning av att investeringar på nära 
10 mkr är överflyttade från 2021 till 2022 och alltså inte börjat skrivas av 
ännu enligt plan. 
De generella statsbidragen har ökat kraftigt för att kompensera sänkta 
skatteunderlag med anledning av höjning av grundavdraget. Skatteunderlaget 
har dock ökat mer än budgeterat främst pga en starkare 
konjunkturutveckling. Prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner 
som kom i april visar på att dessa positiva avvikelser fortsatt står sig trots 
kriget i Ukraina. Den stora osäkerhet som nu främst råder rör den stigande 
inflationen och räntehöjningarna och vad det kommer att få för effekt på 
kommunens resultat. 
Kommunen har i juniprognosen tack vare de stora avvikelserna för skatter 
och statsbidrag, ett positivt resultat på 17,5 mkr som motsvarar 2,8% av 
skatter och statsbidrag. Resultatet är en förbättring med 400 tkr sedan april 
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prognosen och vi uppfyller det finansiella målet för resultatet som ligger på 
2,5%. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-22 

Beslutet skickas till 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(27) 
Sammanträdesdatum 
2022-08-30 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 171     Dnr GKS/2020:901 

 
Heltid som norm i Grums kommun  
 
Beslut 

1. Grums kommun inför heltid som norm i verksamheterna stegvis med 
en enhet i taget, genom schemaförändring och höjning av 
sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov och resurser. Målet 
är att alla verksamheter inom äldreomsorgen inför strukturellt 
schema/sammanhållen arbetstid under 2022. 

2. Alla nya tjänster inom äldreomsorgen som tillsätts tillsvidare ska vara 
heltidsanställningar. 

3. Alla deltidsanställda ska systematiskt erbjudas heltidsarbete utifrån 
verksamhetens behov och resurser. Anställda ska ges möjlighet till att 
prova högre sysselsättningsgrad. 

4. Fler av de som redan har heltidsanställning men av olika anledningar 
arbetar deltid idag, ska eftersträva heltidsarbete.  

Beslutet ersätter kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet från den 28 
september 2021, § 193. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om plan för införande av 
Heltidsresan, Kommunstyrelsen 2021-09-28 § 193. Detta ärende avser 
förändring av punkt 2 i nämnda beslut:  Alla nya tjänster inom 
äldreomsorgen som annonseras är heltid från den 1 januari 2022. 

Punkten har visat sig vara lätt att missförstå och det finns därför ett behov av 
att omformulera den och förtydliga att beslutet endast gäller för 
tillsvidareanställningar och inte vid tidsbegränsade anställningar.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09 
Planeringsutskottet 2022-08-16 

Beslutet skickas till 

HR-konsult Sara Pettersson 
HR-konsult Therese Sjöberg 
Projektledare Heltidsresan Marlene Piper Ekström 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 172     Dnr GKS/2022:410 

 
Remiss av Kommissionens förslag på reviderad  
F-gasförordning  
 
Beslut 
Grums kommun har inget att erinra mot kommissionens förslag. 

Sammanfattning 
Enhetschef Maud Wik meddelar i skrivelse att Europeiska kommissionen har 
förslag om ändring av direktivet (EU) 2019/1937 och upphävande av 
förordning (EU) nr 517/2014, angående fluorerande växthusgaser. Syftet är 
att minska växtgasutsläpp med 50 % till 2030. F-gaser är syntetiska 
kemikalier och mycket starka växthusgaser, upp till flera tusen gånger 
jämfört med koldioxid. 

Kommissionen föreslår ett stramare kvotsystem för fluorerande kolväten 
(HFC), med en minskning med 95 % (nuvarande förordning minskning 79%) 
till 2030–2032. Vidare föreslås ytterligare förbud införs för produkter och 
utrustning som använder eller fylls på med växthusgaspotenta F-gaser i de 
fall alternativ finns.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Remiss 2022-05-06 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-08-17 

Beslutet skickas till 
m.remissvar@regeringskansliet.se 
m.klimatenheten@regeringskansliet.se  
Ange diarienummer M2022/00983 och Grums kommun i ämnesraden 
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§ 173     Dnr GKS/2022:668 

 
Beslut om positivt förhandsbesked fritidshus  
 
Beslutet gäller ”personuppgifter” 

Beslut 
Positivt förhandsbesked ges med stöd av 9 kap. 18 § och 12 kap 8–11 §§ i 
plan- och bygglagen (2010:900) för lokalisering av ett enbostadshus om ca 
120 m2 byggnadsarea på del av fastigheten Lång 1:69. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 3 808 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström föredrar ärendet. 

Beslutet gäller för ett enbostadshus (fritidshus) om cirka 120 m2. 
Fastighetenligger nord östra delen av kommunen vid den norra delen av 
Långsjön. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen 
bebyggelse. Områdesbestämmelser för Långsjön (1994-11-17) ska upphävas 
p g a att de inte längre är aktuella då Långsjön inte längre betraktas som 
reservvattentäkt, detta enligt kommunfullmäktiges beslut §40, från 2022-06-
21. 

Förslaget har varit ute till berörda grannar för tillfälle att yttra sig.  

Ansökan bedöms uppfylla kraven för lokalisering av bebyggelse enligt 2 kap. 
1–6 och 9–11 §§ PBL. 

Lagrum 
Positivt förhandsbesked ges med stöd av 9 kap. 18 § och 12 kap 8–11 §§ i 
plan- och bygglagen (2010:900) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-26 
Karta 2022-04-28 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-08-17 

Beslutet skickas till 
Tillväxt- och tillsynsfunktionen för expediering till sökande och för 
kungörelse i Post- och inrikes tidningar samt till berörda sakägare. 
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§ 174     Dnr GKS/2022:669 

 
Bygglov för enbostadshus utom detaljplan  
 
Beslutet gäller ”personuppgifter” 

Beslut 
Bygglov beviljas på fastigheten Dragsön 1:12 enligt ansökan.  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag Roger Åslund, Klockargårdens bygg, 664 96 
Segmon. 

Avgiften för bygglovet är 17 455 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström föredrar ärendet. 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus om totalt cirka 
161 m2 på fastigheten Dragsön 1:12. 

Strandskyddsdispens gavs 2022-05-04 (beslutsnummer 2022–104). Beslutet 
överprövades av Länsstyrelsen som sedan gjorde en annan 
tomtplatsavgränsning 2022-06-02 (526-4773-2022) 

Tillstånd för enskild avloppsanläggning gavs 2022-06-29 (beslutsnummer 
2022-199) 

Fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen 
bebyggelse. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän kommunstyrelsen lämnat ett startbesked 
enligt 10 kap. 3§ PBL. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.  
4§ PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

Lagrum 
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § i plan- och bygglagen (2010:900) 

Yttranden 

Inga yttranden har inkommit från grannar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-26 
Karta 2022-07-26 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-08-17 
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Stadsarkitekt Kjell Nyström, för expediering till sökande, inkl 
överklagandehänvisning, till berörda sakägare och för kungörelse i  
Post- och inrikes tidningar (poit.se) 
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§ 175     Dnr GKS/2022:510 

 
Beredning av andelstal för mottagande av 
ensamkommande barn samt kommuntal för 
mottagande av anvisade nyanlända 2023  
 
Beslut 
Grums kommun önskar varken överlåta eller ta över andel för mottagande av 
ensamkommande barn. Kommunen tar emot den anvisning som beslutas och 
placerar barnen efter varje barns behov.  
 
Grums kommun kan utifrån befolkningsstorlek, 
arbetsmarknadsförutsättningar, tidigare mottagande (asylsökande, 
ensamkommande barn och nyanlända), självbosatta nyanlända samt tillgång 
på bostäder och plats i förskola och grundskola bibehålla kommuntal för 
2022, det vill säga ett kommuntal på 10 personer.  
 

Sammanfattning 
Under 2022 ska Grums kommun enligt kommunens andelstal ta emot ett 
ensamkommande barn under året, men har till dags dato inte fått någon 
anvisning. Grums kommun har för 2022 ett kommuntal för nyanlända på 10 
personer.  
Migrationsverkets förslag till läns- och kommuntal för mottagande av 
anvisade nyanlända samt andelstal för mottagande av ensamkommande barn 
2023 lämnas under hösten 2022. Länsstyrelsen vill dock redan nu inleda 
processen och möjliggöra för länets kommuner att internt bereda kommunens 
inställning till det sammantagna mottagandet av ensamkommande barn och 
nyanlända via anvisning 2022.  
Länsstyrelsen ger länets kommuner tillfälle att yttra sig om andelstal för 
mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade ny 
anlända 2023. Svar ska inkomma till Länsstyrelsen senast den 19 september 
2022.  
 

Beslutsunderlag 
Informationsbrev beredning andelstal och kommuntal för år 2023 med 
bilagor 2022-06-02 
Tjänsteskrivelse 2022-08-03  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-08-15  

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsens integrationsenhet integration.varmland@lansstyrelsen.se 
Områdeschef Pernilla Pettersson  
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Socialchef Lotta Österlund Jansson  
VD Henrik Westlund, Grums Hyresbostäder AB  
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§ 176     Dnr GKS/2022:539 

 
Handlingsplan Karlstadsregionen 2022-2023  
 
Förslag till Beslut 
Karlstadsregionens handlingsplan 2022-2023 godkänns. 

Sammanfattning 
Ett förslag till handlingsplan för Karlstadsregionen har tagits fram för åren 
2022-2023 baserat på Karlstadsregionens samarbetsavtal. Handlingsplanen 
beskriver både det övergripande arbetet samt arbetet inom respektive 
fokusområde för samarbetet som föreslås ske under gällande år. 

Under våren 2022 beslutade den politiska styrgruppen i Karlstadsregionrådet 
att handlingsplanen för Karlstadsregionen ska beslutas politiskt av respektive 
kommun inom samarbetet.  

Beslutsunderlag 
Karlstadsregionens samarbetsavtal 
Utkast till Karlstadsregionens handlingsplan 2022–2023 
Tjänsteskrivelse 2022-08-08 
Planeringsutskottet 2022-08-16 

Beslutet skickas till 
Karlstadsregionens koordinator Ellika Andersson, 
ellika.andersson@karlstad.se 
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§ 177     Dnr GKS/2021:349 

 
Utvärdering av friskvårdstimmen  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen önskar få svar på följande frågor från respektive 
funktionschef/områdeschef: 

Hur har du som chef informerat dina medarbetare att förmånen finns?  
Hur mycket har friskvårdstimmen nyttjats på av dina medarbetare? 
Om dina medarbetare inte har möjlighet att nyttja förmånen – varför inte?  
Vilka förslag har du som chef presenterat för att möjliggöra nyttjandet av 
friskvårdstimmen?  

Kommunstyrelsen önskar få svar på följande frågor från HR-funktionen: 

Vad skulle det kosta om de personalgrupper som har svårt att nyttja 
förmånen erbjöds 5000 kronor/år i friskvårdsbidrag?  
Är det sociala avgifter på friskvårdsbidrag? 

Svaren ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 14 december 
2022. HR-funktionen ansvarar för att samla in och sammanställa svaren. 

Sammanfattning 
Den 28 september 2021 § 194 beslutade kommunstyrelsen att återinföra 
friskvård på arbetstid från och med den 1 januari 2022. Sektorscheferna gavs 
i uppdrag att möjliggöra friskvård på arbetstid på det sätt som är mest 
lämpligt för respektive verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade att 
utvärdering skulle genomföras i juni 2022. På kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 juni redogjorde HR-chef Sven Andersson för nyttjandet 
av förmånen. Kommunstyrelsen beslutade att förmånen bör följas upp 
ytterligare. Till dagens sammanträde uppmanades partierna att fundera på 
vilka frågor den kommande uppföljningen bör ge svar på. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 

HR-chef Sven Andersson 
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§ 178     Dnr GKS/2022:608 

 
Omdisponering av investeringsmedel inom sektor 
samhällsbyggnad för Jättestenskolans kök 2022  
 
Förslag till beslut 
1 miljon kronor av sektor samhällsbyggnads investeringsmedel för 2022 
omdisponeras för att finansiera de ökade kostnader som uppstod under 
ombyggnationen av Jättestenskolans kök. 500 000 kronor avsatta för 
ventilation Södra skolan, 100 000 kronor avsatta för energiinvesteringar samt 
400 000 kronor avsatta för takbyte Edsholms äldreboende omdisponeras. 

Sammanfattning 
Projektet ombyggnation av Jättestenskolans kök har genomförts och skolans 
kök och matsal togs åter i bruk 28 mars 2022. Det coronautbrott som ägde 
rum under vintern medförde ökade kostnader för projektet. De ökade 
kostnaderna uppgår till 1 miljon kronor och innebär att ytterligare medel 
behöver tillskjutas projektet. Teknisk chef Jonas Gunnberg föreslår i 
tjänsteskrivelse att följande 3 poster inom ramen för sektor 
samhällsbyggnads investeringsmedel för 2022 omdisponeras till projektet 
Jättestenskolans kök: 

500 000 kronor avsatta för ventilation Södra skolan  
100 000 kronor avsatta för energiinvesteringar  
400 000 kronor avsatta för takbyte Edsholms äldreboende  
 
Ovanstående projekt flyttas i tid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-30 
Planeringsutskottet 2022-08-16 

Beslutet skickas till 
Controller Anna Bratt 
Teknisk chef Jonas Gunnberg 
Fastighetschef Magnus Bryske Morin  
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§ 179     Dnr GKS/2021:746 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om 
ersättningsvillkor för språktolktjänst  
 
Förslag till beslut 
Motionen avslås då motionen ligger utanför det kommunala ansvarsområdet.  

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) med flera har lämnat in en motion om ersättningsvillkor för 
språktolktjänst. Motionärerna anser att Grums kommun ska verka för att 
riksdag och regering ser över hur en förändring i förvaltningslagen kan ske så 
att ett sådant regelverk kan genomföras och verkställas.  

Utredningssekreterare Maria Kumm föreslår i tjänsteskrivelse att motionen 
avslås. Frågan ligger utanför det kommunala ansvarsområdet.  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-30 
Kommunfullmäktige 2021-10-14 
Kommunfullmäktige 2021-12-09 
Tjänsteskrivelse 2022-06-22 
Planeringsutskottet 2022-08-16 

Beslutet skickas till 
Louise Jarl (SD) 
Jan-Olof Karlsson Skarp (SD) 
Solveg Svendsen (SD) 
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§ 180     Dnr GKS/2022:306 

 
Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums 
kommun för perioden 2023-2026  
 
Förslag till beslut 
Förslag till reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun 
för tiden 2023-2026 antas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2022, § 6, att utse en 
arvodesgrupp med uppgift att se över kommunens bestämmelser för 
ersättning till förtroendevalda i kommunen. Varje parti i fullmäktige 
lämnades möjlighet att utse representant i gruppen. Arvodesgruppen har 
bestått av:  

Leif Haraldsson (S), ordförande 
Gun-Britt Arvholm (S) 
Ulrika Jacobs (M) 
Birgit Sturesson (C) 
Jesper Johansson (MP 
Liselott Lindberg (V) 
Solveg Svendsen (SD) 

Förutom redaktionella förtydliganden har förändringar kring maxbelopp, 
årsarvoden, överlämning för kommunalråd samt schablon för egenföretagare 
gjorts. Det tidigare separata dokumentet regler för partistöd ingår nu i 
reglemente för ersättning.  

Beslutsunderlag 
Nuvarande reglemente 
Förslag till nytt reglemente 
Tjänsteskrivelse 2022-06-20 
Planeringsutskottet 2022-08-16 

Beslutet skickas till 
Författningssamlingen 
Administrativ chef Lina Bryske Morin  
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§ 181     Dnr GKS/2022:555 

 
Värmlands läns vårdförbundet - Årsredovisning för år 
2021 samt revisionsberättelse  
 
Förslag till beslut 
Värmlands läns Vårdförbunds årsredovisning och revisionsberättelse för år 
2021 godkänns. Enligt revisorernas rekommendationer beviljas direktionens 
ledamöter ansvarsfrihet.  

Jäv 
Ulrika Nilsson (S) och Anders Leander (S) 

Sammanfattning 
Värmlands läns Vårdförbund har översänt årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2021. Resultatet för verksamhetsåret 2021 redovisar 
ett överskott om 301 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsrapport 2021 
Planeringsutskottet 2022-08-16 

Beslutet skickas till 
Förbundschef Pär Johansson, par.johansson@forshaga.se 
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§ 182     Dnr GKS/2022:490 

 
Reviderade sammanträdestider 2023  
 
Förslag till beslut 
Sammanträdesdatum för år 2023 fastställs enligt följande. 

UO PU SBU KS KF 
   12 jan 

23 feb 
23 jan 26 jan 26 jan 9 feb 

20 feb 23 feb 23 feb 
9 mars  
16 mars 

23 mars 
30 mars 

27 mars 
30 mars  
13 april 

30 mars  
13 april 

20 april 
27 april 

4 maj 
11 maj 

15 maj ons 17 maj ons 17 maj 1 juni 15 juni 

19 juni    
21 sep 

14 aug 17 aug 17 aug 31 aug 

18 sep 
21 sep 
28 sept 

21 sep 
28 sept 

5 okt 
12 okt 23 nov 

30 nov 

23 okt 
26 okt 
2 nov 

26 okt 
2 nov 

9 nov 
16 nov 

20 nov 23 nov 23 nov 7 dec tis 19 dec 

18 dec    Jan 2024 

 

Tisdag 4 april kl 8.30-16.00 Budgetseminarium 
Tisdag 9 maj kl 8.30-16.00 Budgetberedning 
Tisdag 16 maj kl 8.30-16.00 Budgetberedning 
Tisdag 10 oktober kl 8.30-16.00 Budgetberedning 

Sammanfattning 
Sammanträdesdatumen som tidigare beslutats behöver revideras för att bättre 
stämma överens med den ekonomiska årsplanen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-06-02 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 

Beslutet skickas till 
Administrativa funktionen  
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§ 183 Dnr GKS/2022:684

Komplettering till tingsrätten i målnr 3925-22  

Beslut
Ärendet omfattas av sekretess 
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Dnr GKS/2022:712§ 184

Särskilt förordnad vårdnadshavare  

Beslut 
Ärendet omfattas av sekretess 


