
 

PROTOKOLL Sida 1(16) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-12-21 
Anslaget sätts upp: 2021-12-21   Anslaget tas ned: 2022-01-12 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 

Underskrift      Utdragsbestyrkande 
   Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Örngrund, 2021-12-21 klockan 09.00-09.58. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Mikael Persson (L) 
Patrik Isestad (S) 

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef 
Matilda Ekh, sekreterare 

Deltar på distans: 
Dan Olén, ekonomichef  
Alarik von Hofsten, tf. planeringschef 
Claes Kilström, fastighetschef 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Linn Marsten, personalchef 
Lova Lonér, HR-partner § 318 

Paragrafer 
§§ 308–320

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Örngrund, 2021-12-21 i anslutning till sammanträdet. 

Underskrifter 

Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Patrik Isestad (S) 
justerare 

Matilda Ekh 
sekreterare 
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Innehållsförteckning  
Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

§ 308/21 Fastställande av dagordning

Beslutspunkter 

§ 309/21 Planbesked för fastigheten Vansta 5:6 i Ösmo
§ 310/21 Svar på remiss från Region Stockholm - Förslag till Länsplan för regional

transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033 
§ 311/21 Svar på väckt ärende om att utlysa klimatnödläge
§ 312/21 Svar på motion - Skapa möjlighet för politiker och tjänstemän att delta i möten

digitalt på distans fortsättningsvis när pandemin är över 
§ 313/21 Svar på motion - Råd och inspiration för de som vill bygga på landet
§ 314/21 Inkomna e-förslag

Informationsärenden 
§ 315/21 Informationsärende gällande bildande av Naturreservat, Stora vika kalkbrott samt 

markförhandling 

§ 316/21 Investeringsbeslut för Gläntans förskola 

§ 317/21 Personalfrågor 

§ 318/21 Beslut om tillsättning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 319/21 Övriga frågor 

§ 320/21 Nästa sammanträde 3 februari 2021 09.00 
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§ 308/21

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg under § 
319, Övriga frågor: 

1. Yttrande över Uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvars förbundsordning.
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§ 309/21 KS/2021/0405/214 

Planbesked för fastigheten Vansta 5:6 i Ösmo 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Ketra Bygg och Mark AB har inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheten Vansta 5:6 i 
Ösmo. Fastigheten ligger öster om järnvägen, ungefär mitt emot det gamla stationshuset.  

En tidigare ansökan om planbesked för samma fastighet behandlades och avslogs av 
kommunstyrelsen den 23 juni 2021. Förslaget var då att bygga ett flerfamiljshus i fyra våningar med 
cirka 20 lägenheter. Den nya ansökan är mindre detaljerad och anger inget våningsantal. En 
byggnadsyta på 250–300 kvadratmeter föreslås. Fastigheten är totalt 905 kvadratmeter stor. 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt något av följande alternativ: 

1. Ansökan om planbesked avslås.
Eller 

1. Kommunstyrelsen ger planbesked för fastigheten Vansta 5:6. En ny detaljplan beräknas
kunna antas år 2030.

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) och ordförande (M) yrkar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor 
PM om planbesked Vansta 5:6 

Skickas till 
Akten 
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§ 310/21 KS/2021/0473/219 

Svar på remiss från Region Stockholm - Förslag till Länsplan 
för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande förslag utan eget ställningstagande: 
1. Anta bilagan Södertörnsgemensamt yttrande som sitt eget.

Samt föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 
2. Anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som sitt eget.

Ärendet 
I juni 2021 fick Region Stockholm genom regeringsdirektiv i uppdrag att revidera nuvarande 
länsplanen. Den föreslagna totala ramen för kommande planeringsperiod 2022 - 2033 är 10 088 
miljoner kronor. En stor del av planen är låsta till flertalet förhandlingar och överenskommelser. 
Region Stockholm är den organisation som ansvarar för att upprätta och fastställa länsplan för 
Stockholms län.  

Planeringen av den statligt ägda transportinfrastrukturen sker på två nivåer, via länsplanen samt 
nationell plan. Nationell plan upprättas av Trafikverket och beskriver investeringar i det nationella 
vägnätet. Länsplanerna upprättas av regionerna i Sverige och beskriver investeringar för statliga 
regionala vägar samt statlig medfinansiering till regional kollektivtrafik och kommunalt vägnät. 

Region Stockholm har identifierat sex huvudprinciper för att visa en tydlig riktning för revideringen 
av länsplanen: 

1. Tät och flerkärnig struktur med effektiva bytespunkter och tvärförbindelser
2. Hög tillgänglighet med kollektivtrafiken som norm
3. Utnyttja befintlig transportinfrastruktur smart och effektivt
4. Utbyggnad av det regionala cykelvägnätet
5. Stimulera hållbara godstransporter och välfungerande nyttotrafik
6. Öka samverkan och samfinansiering

Principerna utgår från målen och plankartan i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, och  
dess tillhörande strategiska dokument. Principerna syftar att tillsammans skapa en mer robust 
region som blir mindre sårbar för störningar, minskar klimatpåverkan och bidrar till hållbar tillväxt. 
Länsplanens totala ram 10,1 miljarder, namngivna objekt samt åtgärdsområden sammanräknat 
fördelas enligt följande; 

• 52 procent till kollektivtrafikåtgärder (medfinansiering samt åtgärdsområde kollektivtrafik).
• 30 procent till vägtrafik exklusive kollektivtrafik (åtgärdsområden och väginvesteringar, där

investeringen inte är en tydlig kollektivtrafikåtgärd samt).
• 18 procent till cykelinfrastruktur (namngivna objekt samt åtgärdsområde cykel).

Det finns i förslag till Länsplan 2022-2033 åtta nya namngivna objekt för totalt cirka 760 miljoner 
kronor. De nya objekten har valt och värderats utifrån regeringens direktiv samt den inriktning och 
prioriteringsgrunder som Region Stockholm tagit fram. Nya namngivna objekt är:  

• Stombuss 14, Johannelund-Sollentuna, medfinansiering till regional kollektivtrafik
• Årstaberg bytespunkt, medfinansiering till Nationell plan 2022– 2033
• Väg 222 Farstabron, reversibelt körfält
• Väg 226 Rågsvedsvägen-Västra stambanan, södergående kollektivtrafikkörfält
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• Väg 274, Engarns Vägskäl
• Väg 274/1004, Kulla vägskäl-Svinninge
• Väg 560 Västerhaninge - Årsta havsbad, gång- och cykelväg
• Väg 646, Gustavsberg-Ingarö, gång- och cykelväg

Gullmarsplan har plockats bort som åtgärd från länsplanen då Regionen anger att nya lösningar 
behöver studeras så att åtgärder kan läggas in i kommande planer. I förslag till länsplan föreslås 
gränsen ändras för namngivna objekt som bedöms kosta mer än 50 miljoner.  

I remissen efterfrågar Region Stockholm särskilt svar på följande frågor: 
1. Har Region Stockholm utgått från rätt mål och principer? Är dessa relevanta ur ert

perspektiv, respektive ur ett regionalt perspektiv? Beskriv gärna om något saknas eller bör
tas bort.

2. Möter de föreslagna objekten upp mot de föreslagna målsättningarna?
3. Anser ni att prioriteringarna för åtgärdsområdena (åtgärder under 50 miljoner kronor) är

relevanta och att fördelningen av dessa motsvarar länets behov

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Anta bilagan Södertörnsgemensamt yttrande som sitt eget.
2. Anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som sitt eget.

Yrkanden 
Ordförande (M) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att 2. anta förvaltningens 
bedömning i bilaga Kommunens yttrande som sitt eget. Förvaltningens förslag att 1. anta bilagan 
Södertörnsgemensamt yttrande som sitt eget, yrkar de ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Missiv länsplan 2022–2033 
Remiss om förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033 
Kommunens yttrande  
Södertörnskommunernas yttrande länsplan 

Skickas till 
Akten 
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§ 311/21 KS/2021/0404/009 

Svar på väckt ärende om att utlysa klimatnödläge 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anse det väckta ärendet om att utlysa klimatnödläge som besvarat. 

Ärendet 
I föreliggande nämndinitiativ föreslås att kommunstyrelsen ska besluta om att Nynäshamns kommun 
erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-
gradersmålet uppnås. Idén med klimatnödläge har förts fram av klimataktivister som ett sätt att 
understryka det akuta i klimatkrisen. Att utlysa klimatnödläge innebär dock inte per definition att 
något särskilt händer, mer än att just ett klimatnödläge utlyses. Det är därmed upp till den som 
utlyser ett klimatnödläge att definiera vad ett sådant erkännande innebär.  

I nämndinitiativet föreslås att utlysningen av klimatnödläge ska efterföljas av en 
informationskampanj, stärkt samarbete med andra kommuner samt utlysandet av en särskild dag 
för att summera och följa upp kommunens klimatarbete. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse det väckta ärendet om att utlysa klimatnödläge som besvarat. 

Yrkanden 
Ordförande (M) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Bilaga I § 227  
IPCC_AR6_WGI_Full_Report 

Skickas till 
Akten 
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§ 312/21 KS/2021/0391/060 

Svar på motion - Skapa möjlighet för politiker och tjänstemän 
att delta i möten digitalt på distans fortsättningsvis när 
pandemin är över 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Den 20 augusti 2021 inkom Janice Boije Junerud (S) med en motion om att skapa möjlighet för 
politiker och tjänstemän att delta i möten digitalt på distans fortsättningsvis när pandemin är över. 
Motionen väcktes på kommunfullmäktige 16 september 2021. 

Motionären yrkar på: 
1. Att göra en analys av de för- och nackdelar som hittills framkommit med deltagande på

distansmöten.
2. Att undersöka vilka besparingar som uppnås och eventuella kostnader med att fortsätta

med distansmöten.
3. Att planera hur det fortsatta arbetet med hur våra möten på distans skall utformats med

utgångspunkt från teknik och politikers och tjänstemännens synpunkter på
distansdeltagande.

4. Att återkomma till kommunfullmäktige med resultatet före årets slut, för att fatta beslut i
frågan.

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad i och med denna 
skrivelse.  

Yrkanden 
Ordförande (M) och Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
- Motion - Skapa möjlighet för politiker och tjänstemän att delta i möten digitalt på distans

fortsättningsvis när pandemin är över
- Svar på min motion ang distansmöten

Skickas till 
Akten 
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§ 313/21 KS/2021/0272/060 

Svar på motion - Råd och inspiration för de som vill bygga på 
landet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en lämplig informationstext i enlighet med 
motionärernas intentioner. 

Ärendet 
Den 16 maj 2021 inkom Sorundanet Nynäshamns kommunparti med en Motion gällande ”Råd och 
inspiration för de som vill bygga på landet”. Som bakgrund till motionen anför motionärerna att 
Nynäshamns kommun är en utpräglad storstadsnära landsbygdskommun med en levande landsbygd 
och ett underskönt kulturlandskap som är klassificerat som riksintresse.   

Motionärerna ser att det finns möjligheter till ökad inflyttning i kommunen, vilket enligt 
motionärerna är något positivt om etableringar och exploateringar sker varsamt och i samklang med 
den byggnadstradition som finns i befintlig bebyggelse. Motionärerna ser dock en risk för att nya 
etableringar och exploateringar skadar kulturlandskapet, vilket enligt motionärerna är ett av 
kommunens viktigaste kärnvärden.  

I syfte att nya etableringar och exploateringar ska ske i samklang med lokal byggnadstradition och 
kulturlandskap föreslår därför motionärerna att kommunen tar fram en skrift med råd och inspiration 
för byggnation på landsbygden. Motionärerna föreslår att skriften utformas i likhet med skrivelsen 
”Råd och inspiration för dig som vill Bygga på landet” som framtagits i samarbete mellan region 
Uppland och Upplands läns museum. Skriften riktar sig till de som vill bygga på landet och ger råd 
och inspiration för att nya byggnader ska bli ett positivt bidrag till landskapsbilden.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en lämplig informationstext i enlighet med 
motionärernas intentioner. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sorundanet Nynäshamns kommunparti - Råd och inspiration till den som vill bygga på 
landet 
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden den 12 oktober 2021 § 228 – Svar på remiss- Motion- Råd 
och inspiration till den som vill bygga på landet – med tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Akten 
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§ 314/21 KS/2021/0019/109 

Inkomna e-förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen 
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut: 

1. att laddningen blir avgiftsbelagt.

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden 29 september 2021 – 6 
december 2021. E-förslaget har varit publicerat under 3 månader och fått 30 röster eller fler. 
Kommunstyrelsen beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e-förslaget 
eller ej.  

E-förslaget innehåller följande information och förslag:
1. Att laddningen blir avgiftsbelagt

KS/2021/0525/061–1
"Att ladda elbil ska inte subventioneras av skattekollektivet.”

På kommunens hemsida står det att läsa:
"Laddstationer/laddstolpar för elbilar.
I Nynäshamns kommun finns 18 kommunala laddpunkter där du kan ladda din elbil.
Laddningen är kostnadsfri och ingen kort eller kod behövs för att ladda."

https://nynashamn.se/service/boende--miljo/trafik-och-framkomlighet/parkering-och-
parkeringsregler

Elbilsägare ska obeaktat om de är medborgare i Nynäshamns kommun eller ej, inte
subventioneras av skattekollektivet och därmed få en fördel jämfört med andra
fordonsägare och resenärer.
Detta strider mot likställighetsprincipen som står inskriven i kommunallagen.
Medborgerlig Samling i Nynäshamn yrkar därför på att laddningen som kommunen idag
erbjuder "kostnadsfri" upphör och istället blir avgiftsbelagt till marknadspris. På vilket sätt
detta ska ske bör åläggas tjänstemännen att undersöka.

Antal röster: 54

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen 
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut: 

1. att laddningen blir avgiftsbelagt.

Beslutsunderlag 
E-förslag – Att laddningen blir avgiftsbelagt

Skickas till 
Akten 

https://nynashamn.se/service/boende--miljo/trafik-och-framkomlighet/parkering-och-parkeringsregler
https://nynashamn.se/service/boende--miljo/trafik-och-framkomlighet/parkering-och-parkeringsregler
mailto:kansli@nynashamn.se
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§ 315/21

Informationsärende gällande bildande av Naturreservat, Stora 
vika kalkbrott samt markförhandling 
Mark- och exploateringschef Sabina Edelmann föredrar ärendet. 
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§ 316/21 KSFA/2021/0261/290 

Investeringsbeslut för Gläntans förskola 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten för att bygga en konceptförskola i Sunnerby till  

.  tas från 
investeringsramen KS fastighet 2022–2025. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 § 46 att ge miljö och samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att projektera och påbörja byggnation av en ny konceptförskola i Sunnerby och ianspråktog 
en budget på . Kommunstyrelseförvaltningen har övertagit uppdraget 
sedan Fastighetsavdelningen flyttades från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört projekteringen och upphandling av 
nya förskolan. Det är en konceptförskola lik Cykelskogen för 6 avdelningar som skall byggas på 
fastigheten Sunnerby 1:303 i Sorunda, längs Carl Bondes väg och nordöst om Sunnerbyskolan.  

Inkomna anbud är högre än budget och medför att budgeten behöver utökas. Ursprunglig budget 
togs fram för två år sedan, innan covid-19-pandemin, sedan dess har priser för byggnation ökat 
markant.  

Prognosen för projektet är  
 under 2021. Det är en ökning med  

. Finansiering sker genom att ianspråkta 
 investeringsmedel ur investeringsramen KS fastighet 2022-2025.  

Kapitalkostnaden år ett kommer att hamna på .  
Avdelningens driftbudget beräknas belastat med  för byggherrekostnader år 
2022 och  år 2023, sammanlagt  för hela projektet. 

För att den nya konceptförskolan och byggnationen ska kunna genomföras behöver budgeten ökas 
då befintliga tilldelade medel inte täcker utgifterna. Om budgeten inte kan ökas kommer förskolan 
att bli försenad, då upphandlingsprocessen behöver avbrytas och börja om. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten för att bygga en konceptförskola i Sunnerby till  

.  tas från 
investeringsramen KS fastighet 2022–2025. 

Beslutsunderlag 
Preliminär betalplan Sunnerby konceptförskola 2021-12-09 
Investeringskalkyl Sunnerby konceptförskola 

Skickas till 
Akten 

Sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen
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§ 317/21

Personalfrågor 
Personalchef Linn Marsten informerar om aktuella personalfrågor. 
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KS/2021/0458/023 § 318/21

Beslut om tillsättning av förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Tillsätta Jenny Linné som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Nytt anställningsavtal utfärdas av tjänstgörande kommundirektör.

Ärendet 
Inför beslut har facklig förhandling enligt MBL § 11 genomförts (2021-12-15). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Tillsätta Jenny Linné som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Nytt anställningsavtal utfärdas av Carolina Pettersson, kommundirektör.

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att tjänstgörande kommundirektör ska utfärda anställningsavtalet istället för 
kommundirektör Carolina Pettersson. 

Beslutsunderlag 
Förhandlingsprotokoll, MBL enligt § 11 

Skickas till 
Akten 
Tf. kommundirektör 
HR-avdelningen 
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§ 319/21 KS/2021/0547/179 

Övriga frågor 
1. Yttrande över Uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvars

förbundsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga 1, Promemoria översyn av Södertörns 
brandförsvarsförbunds förbundsordning, som Nynäshamns kommuns yttrande över uppdrag om 
översyn av Södertörns brandförsvars förbundsordning, och överlämnar den till direktionen för 
Södertörns brandförsvarsförbund. 

Ärendet 
Den 17 september 2021 § 70 behandlade direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund ett 
ärende om översyn av dess förbundsordning. Förbundsdirektionen beslutade dock att återremittera 
ärendet i syfte att förankra innehållet med företrädare för medlemskommunerna och om nödvändigt 
anpassa förslaget därefter. 

Samtliga medlemskommuner till brandförsvarsförbundet har därför fått möjlighet att yttra sig över 
förslaget om att genomföra en översyn av förbundsordningen. Med anledning av beslutet har 
Huddinge kommun tagit fram en promemoria innehållande bland annat synpunkter och 
rekommendationer till brandförsvarsförbundet om hur översynen bör hanteras. 
Medlemskommunernas kommundirektörer har därefter kommit överens om att föreslå samtliga 
medlemskommuners kommunstyrelser om att ställa sig bakom innehållet i promemorian och 
överlämna den som ett gemensamt svar till direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen antar bilaga 1, Promemoria 
översyn av Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning, som sin egen och överlämnar den 
till direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund som Nynäshamns kommuns yttrande över 
remissen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga 1, Promemoria översyn av Södertörns 
brandförsvarsförbunds förbundsordning, som Nynäshamns kommuns yttrande över uppdrag om 
översyn av Södertörns brandförsvars förbundsordning, och överlämnar den till direktionen för 
Södertörns brandförsvarsförbund. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Promemoria översyn av Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning 
Direktionen för Södertörns brandförsvars beslut den 17 september § 70 Översyn av 
förbundsordning: 2021-09-17.pdf (sbff.se) 

Skickas till 
Akten 
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§ 320/21

Nästa sammanträde 3 februari 2022 09.00 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa sammanträde är den 3 februari 2022, klockan 09.00 
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