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KFPB § 48 Extra sammanträde samt framflyttning av ordinarie
sammanträde med kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Efter samråd med presidiet beslutar ordföranden följande:
- Extra sammanträde med kommunfullmäktige hålls den 14 oktober 2021, kl
18.
- Det ordinarie sammanträdet den 25 oktober flyttas till den 1 november
2021, kl 17.
Protokollsanteckning
1 vice ordförande Sten Hamberg (M) och 2 vice ordförande Arne Nilsson
(SD) avstyrker det extra sammanträdet och menar att detta i annat fall ska
hållas tidigast den 18 oktober.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden samråder med presidiet angående förslag till extra
sammanträde med kommunfullmäktige den 14 oktober 2021 samt
framflyttning av det ordinarie sammanträdet från 25 oktober till 1 november
2021.
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KFPB § 49 Genomgång av dagordning för extra sammanträde
med kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Dagordningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Presidiet går igenom dagordningen för extra sammanträde med
kommunfullmäktige den 14 oktober.
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