
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-10    

Kommunstyrelsen    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Philip Norrman  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Ronny Löfquist (S)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Tommy Edenholm (KV) Anna Roos (C) 
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2023-01-10   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 08:30-10:45 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), 

Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin (SD), 
Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M), Tommy Edenholm (KV), Bengt-Åke 
Torhall (L)  ersätter Fredrik Engberg (L), Karl-Yngve Dahlgren (SD)  ersätter 
Mikael Ingvarsson (SD), Anna Roos (C) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Krister Mattsson (S) 

Kerstin Alexén (SD) 
Wien Axelsson (C) 
Mattias Andersson  (KV) 

  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Philip Norrman (sekreterare) 
Magnus Åhman (Räddningstjänstchef) 
Kristoffer Bergström  (Personalchef) 

  
Utses att justera Tommy Edenholm (KV) 

Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§1-13 
 
 

1 (25)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum  sid 2 
 2023-01-10  

   
Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

2 (25)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-10  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§1 Val av justerare 

§2 Godkännande av ärendelista 

§3 Information och rapporter 

§4 Meddelande 

§5 Delegeringsredovisning 

§6 Närvarorätt på kommunstyrelsens sammanträden 

§7 Val till kommunstyrelsens arbetsutskott och val av ordförande 

§8 Val till tillväxtutskott och val av ordförande 

§9 Val till rådgivande organ - Pensionärsrådet 

§10 Val till rådgivande organ - Tillgänglighetsrådet 

§11 Val av ombud - Sveriges Ekokommuner 

§12 Firmatecknare - Mandatperioden 2023-2026 

§13 Sammanträdesdatum 2023 - kommunstyrelsen och dess utskott 
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§1 

Val av justerare  
(2023 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Tommy Edenholm (KV) och Anna Roos (C) ska justera 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
  
Yrkanden 
Birgitta Årzén (S) yrkar att Tommy Edenholm (KV) utses till justerare.  
Håkan Bengtsson (C) yrkar att Anna Roos (C) utses till justerare. 
Maj Brodin (SD) yrkar att Stina Isaksson (SD) utses till justerare.  
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer samtliga yrkanden mot varandra och finner att Tommy Edenholm 
(KV) och Anna Roos (C) utses till justerare.  
  
 

Paragrafen är justerad 
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§2 

Godkännande av ärendelista  
(2023 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ärendelistan med tillägget att ett ärende om hur det 
politiska samarbetet ska ske framöver skickas till kommunledningskontoret för beredning. 
  
Paragrafen är justerad 
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§3 

Information och rapporter  
(2023 KS0014) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Praktiskt information inför ny mandatperiod om nytt arvodesreglemente och digital justering 
(Jenny Hagesjö, kanslichef) 
  
Presentation av kommunledningskontoret samt räddningstjänsten (Emma Gröndahl, Lars 
Tingsmark, Kristoffer Bergström, Jenny Hagesjö och Magnus Åman).  
  
  

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsen 2023-01-10 

Paragrafen är justerad 
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§4 

Meddelande  
(2023 KS0015) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de meddelanden som 
kommunstyrelsen bör ha kännedom om. 

Handlingar i ärendet 
 Protokoll Skyddskommitté kommunledningskontoret - 2022-11-24 
 Samverkansprotokoll för kontorssamverkan - kommunledningskontoret 2022-11-30 
 MBL§11 2022-12-08 - Flytt av fordonsorganisation från samhällsbyggnadskontoret 

till kommunledningskontoret (räddningstjänsten) 
 Anslagsbevis - Protokoll för Nämnden för överförmyndare i samverkan 2022-12-13 
 ÖIS §158 - Beslut om arvodesriktlinjer 
 Arvodesriktlinje - Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män, förvaltare med 

flera 
 ÖIS § 160 - Revidering av nämnden för överförmyndare i samverkans 

sammanträdesdagar 2023 
 Mottagningstider 2023 nämnden för överförmyndare i samverkan 
 Minnesanteckningar från ägarsamråd för överförmyndare i samverkan - 2022-12-05 
 Protokoll KF 2022-12-07 
 Protokoll KF 2022-12-08 
 Protokoll Bostadsstiftelsen Hyltebostäder - 2022-12-08 
 Utvärdering Seniorkort 2022 
 Skrivelse - Ej avropad kommunal förlusttäckningsgaranti för Tågdagarna 2022 
 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner - Insatser 

inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023 
Paragrafen är justerad 
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§5 

Delegeringsredovisning  
(2023 KS0016) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av de redovisade delegeringsbesluten. 
  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanställt de delegeringsbeslut som är tagna sedan förra 
sammanträdet. 

Handlingar i ärendet 
 Redovisning av delegeringsbeslut 2022-12-13 -- 2023-01-10 
 Redovisning av delegeringsbeslut Räddningstjänsten december 2022 

Paragrafen är justerad 
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§6 

Närvarorätt på kommunstyrelsens sammanträden  
(2023 KS0056) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande personer har rätt att närvara på kommunstyrelsens 
sammanträden under mandatperioden 2023 - 2026:  
  

 Kommunchef 
 Enhetschefer kommunledningskontoret 
 Räddningschef 
 Nämndsekreterare 
 Kommunsekreterare 

  

Beskrivning av ärendet 
Enligt 6 kap 25 § kommunallagen är nämndens sammanträden slutna och enligt 6 kap 26 § 
kommunallagen kan andra än förtroendevalda i nämnden beviljas närvarorätt. Det är upp till 
nämnden att besluta vilka som ska ha en permanent närvarorätt. En permanent närvarorätt är 
praktiskt för de som regelbundet är med på hela eller större delar av nämndens sammanträden.  
  
Kommunstyrelsen behöver därför besluta vilka personer som utöver förtroendevalda som har 
permanent rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.  
  
Personer som är inbjudna att föredra ett ärende är undantagna från bestämmelserna om att 
nämnden ska besluta om personers närvarorätt. När det gäller personalföreträdare finns det 
särskilda regler i kommunallagen kring deras närvarorätt.  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Närvarorätt på kommunstyrelsens sammanträden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande personer har rätt att närvara på kommunstyrelsens 
sammanträden under mandatperioden 2023 - 2026:  
  

 Kommunchef 
 Enhetschefer kommunledningskontoret 
 Räddningschef 
 Nämndsekreterare 
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Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att titeln kommunsekreterare läggs till i listan med personer som har 
rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.  
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§7 

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott och val av ordförande  
(2023 KS0051) 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 
för mandatperioden 2023 - 2026: 
  
Ledamöter                                                  Ersättare 
Ronny Löfquist (S)                                      Birgitta Årzén (S) 
Anna Roos (C)                                            Bo Gunnar Åkesson (M) 
Stina Isaksson (SD)                                     Maj Brodin (SD)                                      
Krister Mattsson (S)                                      Nina Larsson (S)  
Tommy Edenholm (KV)                                Fredrik Engberg (L) 
  
  
Ordförande och vice ordförande 
Ordförande: Ronny Löfquist (S) 
1e: vice ordförande: Anna Roos (C) 
2:e vice ordförande: Stina Isaksson (SD) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen behöver välja ett arbetsutskott för mandatperioden 2023 - 2026. 
  
Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Enligt arbetsordningen för nämnder och 
styrelser väljs ledamöter och ersättare i utskott av styrelsen/nämnden bland dess ledamöter 
och ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen/nämnden. Även ordförande och vice 
ordförande ska väljas. 
  
Arbetsutskottets uppgift är att bereda de ärende som ska behandlas av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har också uppgifter som styrs av kommunstyrelsens 
delegeringsordning.  
  
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Val till kommunstyrelsens arbetsutskott och val av ordförande 
 Reglemente för kommunstyrelsen 
 Arbetsordning för nämnder och styrelser 
 Delegeringsordning kommunstyrelsen 
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Yttrande 
Birgitta Årzen (S) föreslår att Ronny Löfquist (S) utses till ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026. 
  
Ronny Löfquist (S) föreslår att Birgitta Årzén (S) utses till 1: vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 
  
Bo Gunnar Åkesson (M) föreslår att Anna Roos (C) utses till 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 
  
Maj Brodin (SD) föreslår att Stina Isaksson (SD) utses till 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 
  
Ajournering 
Mötet ajourneras mellan 10:19-10:24 
  
Ronny Löfquist (S) drar tillbaka sitt yrkande att föreslå Birgitta Årzén (S) till 1: vice 
ordförande. 
  
Beslutsgång  
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut för 1: ordförande och finner att 
kommunstyrelsen valt att besluta enligt Bo Gunnar Åkessons (M) förslag.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§8 

Val till tillväxtutskott och val av ordförande  
(2023 KS0051) 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till tillväxtutskottett för 
mandatperioden 2023 - 2026: 
  
Ledamöter                                                  Ersättare 
Ronny Löfquist (S)                                       Nina Larsson (S) 
Anna Roos (C)                                             Bo Gunnar Åkesson (M) 
Stina Isaksson (SD)                                      Mikael Ingvarsson (SD) 
Birgitta Årzén (S)                                         Krister Mattsson (S) 
Petter Eriksson (V)                                        Fredrik Engberg (L) 
  
Ordförande och vice ordförande 
Ordförande: Ronny Löfquist (S) 
1:e vice ordförande: Anna Roos (C) 
2: vice ordförande: Stina Isaksson (SD) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen behöver välja tillväxtutskott för mandatperioden 2023 - 2026. 
  
Tillväxtutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Enligt arbetsordningen för nämnder 
och styrelser väljs ledamöter och ersättare i utskott av styrelsen/nämnden bland dess 
ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen/nämnden. Även ordförande 
och vice ordförande ska väljas. 
  
Tillväxtutskottet bereder bland annat ärenden om tillväxt- och hållbarhetsfrågor av strategisk 
karaktär. Tillväxtutskottet har också uppgifter som styrs av kommunstyrelsens 
delegeringsordning. 
  
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Val till tillväxtutskott och val av ordförande 
 Reglemente för kommunstyrelsen 
 Arbetsordning för nämnder och styrelser 
 Delegeringsordning kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

13 (25)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-10  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad 
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§9 

Val till rådgivande organ - Pensionärsrådet  
(2023 KS0052) 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande ledamot och ersättare i pensionärsrådet för mandatperioden 
2023 - 2026: 
  
Ledamot                                                  Ersättare 
Birgitta Årzén (S)                                     Karl-Yngve Dahlgren (SD) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja en ledamot och en ersättare till pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023 -2026. 
  
Pensionärsrådet är ett referensorgan till kultur- och folkhälsonämnden, barn- och 
ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen, övriga 
kommunala organ och pensionärsorganisationerna i frågor av allmän betydelse och av 
övergripande karaktär för pensionärer. Rådet utgör vidare ett forum för samråd mellan 
representerade organ. 
  
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden. 
  
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Val till rådgivande organ - Pensionärsrådet 
 Arbetsformer för pensionärsrådet 

Yrkanden 
Ronny Löfquist (S) föreslår att Birgitta Årzén (S) utses till ledamot i pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023-2026 
Anna Ross (C) föreslår att Bo Gunnar Åkesson (M) utses till ersättare i pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023-2026 
Stina Isaksson (SD) föreslår att Karl-Yngve Dahlgren (SD) utses till ersättare i 
pensionärsrådet för mandatperioden 2023-2026 
  
Beslutsgång 
  
Ledamot  
Ordförande frågar kommunstyrelsen om Birgitta Årzén (S) kan väljas till ledamot i 
pensionärsrådet och finner att kommunstyrelsen gör det.  
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Ersättare 
Ordförande beslutar att sluten omröstning ska genomföras eftersom det finns två förslag, 
endast en ska väljas och ärendet avser personval. 
  
Lisa Mogren (V) och Maj Brodin (SD) utses till rösträknare. 
  
11 röster avges 
5 blanka röster 
3 röster för Bo Gunnar Åkesson (M) 
3 röster för Karl-Yngve Dahlgren (SD) 
  
Ordförande finner att Bo Gunnar Åkesson (M) och Karl-Yngve Dahlgren (SD) fått samma 
antal röster och beslutar att lottning ska ske.  
  
Ordförande finner att resultatet i lottningen innebär att Karl-Yngve Dahlgren (SD) utses till 
ersättare i pensionärsrådet. 
  
  
  
  
  
 

Beslutet skickas till  
Omsorgsnämnden 
Pensionärsrådet 
 

Paragrafen är justerad 
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§10 

Val till rådgivande organ - Tillgänglighetsrådet  
(2023 KS0052) 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande ledamot och ersättare i tillgänglighetsrådet för 
mandatperioden 2023 - 2026: 
  
Ledamot                                                  Ersättare 
Fredrik Engberg (L)                                Anna Roos (C) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja en ledamot och en ersättare till tillgänglighetsrådet för 
mandatperioden 2023 – 2026. 
  
Tillgänglighetsrådet är ett referensorgan till kultur- och folkhälsonämnden, barn- och 
ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, övriga kommunala organ 
och funktionshinderorganisationerna i frågor av allmän betydelse och av övergripande 
karaktär för personer med funktionsnedsättning. Rådet utgör vidare ett forum för samråd 
mellan representerade organ. 
  
Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Val till rådgivande organ - Tillgänglighetsrådet 
 Arbetsformer för tillgänglighetsrådet 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tillgänglighetsrådet 
 

Paragrafen är justerad 

17 (25)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-10  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§11 

Val av ombud - Sveriges Ekokommuner  
(2023 KS0053) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Klara Lindegren (V) till Hylte kommuns politiska ombud i 
föreningen Sveriges Ekokommuner för mandatperioden 2023 - 2026. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun är sedan 1998 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. 
  
Enligt föreningens stadgar ska varje medlemskommun utse en politiker samt en tjänsteperson 
som ombud för kommunen. 
  
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Val till Sveriges Ekokommuner 
 Stadgar för Föreningen Sveriges Ekokommuner 

Yrkanden 
Lisa Mogren (V) föreslår Klara Lindegren (V) till ombud i Sverige Ekokommuner  
  
Håkan Bengtsson (C) föreslår Anna Roos (C) till ombud i Sverige Ekokommuner  
  
Beslutsgång 
Ordförande beslutar att sluten omröstning ska genomföras eftersom det finns två förslag, 
endast en ska väljas och ärendet avser personval. 
  
Lisa Mogren (V) och Maj Brodin (SD) utses till rösträknare.  
  
11 röster avges 
5 röster för Klara Lindegren (V) 
3 röster för Anna Roos (C) 
3 blanka röster 
  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har valt Klara Lindegren (V) till ombud i Sveriges 
Ekokommuner 
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Beslutet skickas till  
Sveriges Ekokommuner 
 

Paragrafen är justerad 
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§12 

Firmatecknare - Mandatperioden 2023-2026  
(2023 KS0055) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge nedanstående personer och funktioner behörigheter som 
firmatecknare inom Hylte kommun. 
  

1. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall för honom förste vice 
ordförande Birgitta Årzén eller andre vice ordförande Stina Isaksson med 
kontrasignation av kommunchef Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark, 
eller kanslichef Jenny Hagesjö tecknar kommunens firma. 

  
2. Kommunchef Emma Gröndahl, ekonomichef Lars Tingsmark två i förening eller 

någon av dem med kontrasignation av Anna Sjödell eller Nils Andersson tecknar 
kommunens bankgiro och plusgiro. 

  
3. Kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma som ovan angivits för 

bankgiro och plusgiro. 
  

4. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman och kommunchef 
Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark, två i förening, tecknar 
kommunens förbindelse rörande det tidigare förmedlingsorganets kvarvarande 
ärenden. 

  
5. Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Malin Söderberg, Susanne 

Johansson, Anneli Pettersson, Sara Walfridsson, Anna-Carin Asteberg, Linda 
Backsten, Rebecca Lorentzon, Philip Norrman och Susanne Ohlsson. 

  
6. För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna 

Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid 
förfall för honom förste vice ordförande Birgitta Årzén eller andre vice ordförande 
Stina Isaksson med kontrasignation av kommunchef Emma Gröndahl eller 
ekonomichef Lars Tingsmark teckna fondernas firma. 

  
7. Kommunchef Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark och Nils Andersson 

eller Anna Sjödell, två i förening tecknar fondernas bankkonto. 
  

8. Ekonomichef Lars Tingsmark tecknar leasingavtal för personalbilar. 
  

9. Avtal efter avslutad upphandling med ett värde över direktupphandlingsgränsen 
(700 000 kr) enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) ska skrivas under av 
kommunens firmatecknare. 
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10. Avtal efter avslutad upphandling med ett värde under direktupphandlingsgränsen 

(700 000 kr) enligt LOU ska skrivas under av ansvarig kontorschef med 
kontrasignation av behörig beslutsattest. Är kontorschef beslutsattest ska 
kontrasignation ske av kommundirektör. 

  
11. Avtal efter avslutad upphandling enligt LUK (lagen om upphandling av koncessioner) 

ska skrivas under av kommunens firmatecknare. 
  

12. Avtal efter upphandling enligt LUF (lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna) ska skrivas under av ansvarig kontorschef med kontrasignation 
av behörig beslutsattest. Är kontorschef beslutsattest ska kontrasignation ske av 
kommundirektör. 

  
13. Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas under av den nivå som skrev under 

grundavtalet i enlighet med punkt 10 - 12. Saknas grundavtal ska 
personuppgiftsbiträdesavtal skrivas under av ansvarig kontorschef. 

  

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ny mandatperiod och personalförändringar behöver beslutet om 
firmatecknare revideras. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Firmatecknare mandatperioden  2023 - 2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge nedanstående personer och funktioner behörigheter som 
firmatecknare inom Hylte kommun. 
  

1. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall för honom förste vice 
ordförande Birgitta Årzén eller andre vice ordförande Stina Isaksson med 
kontrasignation av kommunchef Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark, 
eller kanslichef Jenny Hagesjö tecknar kommunens firma. 

  
3. Kommunchef Emma Gröndahl, ekonomichef Lars Tingsmark två i förening eller 

någon av dem med kontrasignation av Anna Sjödell eller Nils Andersson tecknar 
kommunens bankgiro och plusgiro. 

  
4. Kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma som ovan angivits för 

bankgiro och plusgiro. 
  

5. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman och kommunchef 
Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark, två i förening, tecknar 
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kommunens förbindelse rörande det tidigare förmedlingsorganets kvarvarande 
ärenden. 

  
6. Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Malin Söderberg, Susanne 

Johansson, Anneli Pettersson, Sara Walfridsson, Anna-Carin Asteberg, Linda 
Backsten, Rebecca Lorentzon, Philip Norrman och Susanne Ohlsson. 

  
7. För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna 

Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid 
förfall för honom förste vice ordförande Birgitta Årzén eller andre vice ordförande 
Stina Isaksson med kontrasignation av kommunchef Emma Gröndahl eller 
ekonomichef Lars Tingsmark teckna fondernas firma. 

  
8. Kommunchef Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark och Nils Andersson 

eller Anna Sjödell, två i förening tecknar fondernas bankkonto. 
  

9. Ekonomichef Lars Tingsmark tecknar leasingavtal för personalbilar. 
  

10. Avtal efter avslutad upphandling med ett värde över direktupphandlingsgränsen 
(700 000 kr) enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) ska skrivas under av 
kommunens firmatecknare. 

  
11. Avtal efter avslutad upphandling med ett värde under direktupphandlingsgränsen 

(700 000 kr) enligt LOU ska skrivas under av ansvarig kontorschef med 
kontrasignation av behörig beslutsattest. Är kontorschef beslutsattest ska 
kontrasignation ske av kommundirektör. 

  
12. Avtal efter avslutad upphandling enligt LUK (lagen om upphandling av koncessioner) 

ska skrivas under av kommunens firmatecknare. 
  

13. Avtal efter upphandling enligt LUF (lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna) ska skrivas under av ansvarig kontorschef med kontrasignation 
av behörig beslutsattest. Är kontorschef beslutsattest ska kontrasignation ske av 
kommundirektör. 

  
14. Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas under av den nivå som skrev under 

grundavtalet i enlighet med punkt 10 - 12. Saknas grundavtal ska 
personuppgiftsbiträdesavtal skrivas under av ansvarig kontorschef. 

 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§13 

Sammanträdesdatum 2023 - kommunstyrelsen och dess utskott  
(2022 KS0342) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum för 2023: 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott                    Kommunstyrelsen 
                                                                          10 januari  
31 januari                                                           14 februari 
28 februari                                                          14 mars 
28 mars                                                               11 april 
25 april                                                               9 maj 
23 maj                                                                30 maj 
20 juni                                                                22 augusti 
19 september                                                      3 oktober 
10 oktober                                                          24 oktober 
7 november                                                        21 november 
28 november                                                      5 december 
  
Tillväxtutskottet                                             Personalutskottet 
31 januari                                                          23 januari 
28 februari                                                        20 mars 
28 mars                                                             22 maj 
25 april                                                             21 augusti 
23 maj                                                               23 oktober  
20 juni                                                              27 november 
19 september 
10 oktober 
7 november 
28 november 
  
Övriga datum 
6 mars – Uppstart REP, nuläge/omvärld 
11 september – Heldag utifrån nämndernas analyser 
26 - 28 september – REP-beredningar 
  
Samråd 
22 mars  
31 oktober 
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Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för 2023. 
Förslaget är framtaget tillsammans med kommunens ledningsgrupp. 
  
Kommunledningskontoret och kommunens ledningsgrupp har tittat på de ekonomiska 
processerna för att få tiderna i processen att stämma överens med varandra, från att 
kontoren/nämnderna kan börja arbeta tills ärendet behöver tas i kommun-fullmäktige 
alternativt kommunstyrelsen. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess utskott 2023 
 §210 KS Sammanträdesdatum 2023 - kommunstyrelsen och dess utskott 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum för 2023: 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott                    Kommunstyrelsen 
                                                                          10 januari  
31 januari                                                           14 februari 
28 februari                                                          14 mars 
28 mars                                                               11 april 
25 april                                                               9 maj 
23 maj                                                                30 maj 
20 juni                                                                22 augusti 
19 september                                                      3 oktober 
10 oktober                                                          24 oktober 
7 november                                                        21 november 
28 november                                                      5 december 
  
Tillväxtutskottet                                             Personalutskottet 
31 januari                                                          23 januari 
28 februari                                                        20 mars 
28 mars                                                             22 maj 
25 april                                                             21 augusti 
23 maj                                                               23 oktober  
20 juni                                                              27 november 
19 september 
10 oktober 
7 november 
28 november 
  
Övriga datum 
6 mars – Uppstart REP, nuläge/omvärld 
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11 september – Heldag utifrån nämndernas analyser 
26 - 28 september – REP-beredningar 
  
Samråd 
22 mars  
31 oktober 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och folkhälsonämnden 
Omsorgsnämnden 
Tillsynsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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