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§ 227/2021 

Val av justerare 
 

Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD). 

Beslut 

Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD).  
__________ 
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§ 228/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 

Tillkommande ärenden:  
 Val av ledamot till kommunstyrelsens utskott 

 
Styrelsen är överens om att Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av förskola (Dnr 
KS2021/1124) enkom ska behandlas som ett informations/anteckningsärende.  

Beslut 

Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 229/2021 

Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2021-08-18 (Dnr 
KS2018/2047) 
Till kommunstyrelsen redovisas en lista ”delegationsbeslut för sammanträdesdatum 2021-06- 
16 ” utsänd med kallelsen. 
 
Kommunstyrelsens presidium har valt ut fyra stycken delegationsbeslut som redovisas under 
sammanträdet. Följande delegationsbeslut valdes ut för redovisning på sammanträdet: 
 
 KS2019/0678-3 Lägenhetsarrende avseende sjöbod, del av Marstrand 6:7  

- Kommunstyrelsen för en generell dialog om sjöbodar i kommunen, bland annat om 
behovet av en policy, strandskydd och bygglov för eventuella bryggor med mera.  
 

 KS2020/0782-19 Anstånd La Bella Vita AB 
 KS2020/2067-4 Avtal kulturaktörer i skapande skola 2020/2021 
 KS2021/0117-7 Fasanen 1, nyttjanderättsavtal avseende kameror för bevakning av 

Nordmannatorget med HSB Bostadsrättsföreningen Ripan i Kungälv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kallelse Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2021-08-18 
 
Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
__________ 
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 § 230/2021 

Kommundirektörens rapport 
 

Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om hur sommaren varit i kommunen samt hur 
läget med Covid-19 är.  

 
Pia Jakobsson, ekonomichef, och Ann-Charlotte Backström, HR-chef, informerar om följande 
under en uppföljningsrapport för augusti 2021: 
 Investeringar, Låneskuld och likviditet t om juli 2021 
 Program för ekonomi i balans 
 Prognos budgetavvikelse, driftredovisning 
 Utmaningar inför framtiden 
 Arbetslöshet 
 Antal invånare över tid 
 Sjukfrånvaro fördelat på kort- och långtidsfrånvaro för 2019, 2020, samt 2021 samt per 

sektor.   
 

Åsa Berglie, staben, och Rickard Holmgren, sektor samhälle och utveckling, ger följande 
statusrapport kring hallarenan:  
 Förenings- och idrottsinfrastruktur 
 Resultat av en volymstudie som inkluderat idrottsytor, parkeringar m.m. 
 Preliminär tidplan vår 2022 

 
Haleh Lindqvist, kommundirektör och Kent Jellmund, näringslivsstrateg, informerar om 
följande gällande näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035: 
 På remiss hos i två fokusgrupper i näringslivet samt i två fokusgrupper i Kungälvs 

kommun i två fokusgrupper. 
 Kungälv kommuns näringslivsråd 
 På gång, bland annat digitalisering av bygglovsprocess. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 231/2021 

Information - Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av förskola 
(Dnr KS2021/1124) 

Åsa Berglie, projektchef, informerar om marköverlåtelse och inhyrning av förskola på del av 
fastighet Tveten 1:1 (Fridhems förskola). 

Förvaltningen har i uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk där det 
fastställs att graden av extern finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda. Ett 
samverkansavtal har ingåtts mellan Kungälvs kommun och Hemsö fastighets AB 
(KS2018/1818). 
 
Åsa Berglie går vidare igenom följande gällande Fridhems förskola: 
 
 Information om Hemsö fastighets AB 
 Detaljplan Fridhems förskola  
 Innehåll Fridhems förskola 
 Situationsplan samt fasadritning för Fridhems förskola 
 Tidplan 
 Ekonomisk bedömning gällande marköverlåtelseavtalet. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter för dialog om ärendet och följande frågor och synpunkter 
framförs:  
 
Anders Holmensköld (M) framhåller vikten av marköverlåtelsen samt att byggnationen ligger 
het i linje med behov, kostnader, budget samt lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. 
 
Ove Wiktorsson (C) ställer en fråga gällande huruvida det är Kungälvs kommun eller Hemsö 
AB som tagit fram underlaget för upphandlingen. Vidare har Ove Wiktorsson (C) funderingar 
kring de långsiktiga kostnaderna, på exempelvis 15 år, 25 år och 50 år. De ursprungliga avtalen, 
samverkansavtalen, ska ligga med inför det kommande beslutet.  
 

- Åsa Berglie förtydligar att de som lämnar in anbud i upphandlingen inte har varit med i  
framtagandet av underlag inför upphandlingen. Åsa återkommer till nästkommande 
möte med en analys av långsiktiga ekonomiska konsekvenser.  
 

Gun-Marie Daun (KD) instämmer i Ove Wiktorssons (C) önskan om en analys av de 
långsiktiga ekonomiska konsekvenserna. 
 
Charlotta Windeman (M) framhåller vikten av att ta med kostnader för underhåll i 
beräkningarna.  
 
Anna Vedin (M) informerar om att det finns lagkrav på utomhusmiljön i den pedagogiska 
verksamheten och att det nuvarande förslaget väl fyller upp dessa krav och det är av stor vikt. 
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Åsa Berglie informerar om att Kungälvs kommun står för det inre underhållet medan Hemsö 
AB står för det yttre underhållet enligt avtalet. Ett förtydligande gällande underhållet kommer 
på nästkommande sammanträde. 
 
Erik Andreasson (V) funderar kring skrivelserna i avtalet kring vad kommunen ska stå för och 
vad Hemsö ska stå för när det kommer till kostnader för exempelvis whiteboardtavlor, kylar 
och frysar, lås och larm med mera.  
 

- Åsa Berglie förklarar att det handlar om att få igenom en praktisk drift och ett praktiskt 
genomförande i gränsdragningen mellan olika typer kostnader. Ett exempel på detta är 
att kommunen behöver ett lås- och larmsystem som är kompatibelt med kommunens 
nuvarande system. Åsa Berglie återkommer med ett förtydligande till nästkommande 
sammanträde. 

 
Morgan Carlsson (SD) ser fram emot den kommande analysen av de långsiktiga kostnaderna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av förskola 
Bilaga 4 GRÄNSDRAGNINGSLISTA SBA 210629 
Bilaga 3 GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL 210629 
Bilaga 5.1 Gränsdragningslista investering Fridhem fsk 210629 
Bilaga 5.5 Översiktlig tidplan med beskedtidplan 210629 
Bilaga 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 210629 
Bilaga 5 PGB Hemsö 210629 
Bilaga Bilaga 5 - VA-ledningar 
Bilaga Bilaga 4 - elledningar 
Bilaga Bilaga 3 - skanovalednignar 
Bilaga Marköverlåtelseavtal Hemsö signingversion 
Bilaga Bilaga 2 - Området 
Bilaga 51210 Hyresformulär 12B3 210630 
Bilaga 5.6 ÄTA-blankett 
Bilaga 5.4 Fridhem ritningar, fasader, situationsplan 
Bilaga 5.3 Typrumsbeskrivning 
Bilaga 5.2 Byggdelsbeskrivning 
Bilaga 2 Ritningar 
Bilaga Bilaga 1_plankarta 
Bilaga Bilaga1_planbeskrivning 

Beslut 

Informationen och dialogen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 232/2021 

Remiss ansökan om tillstånd. Prövning av miljöfarlig verksamhet. Samråd 
inför prövning hos MPD (Dnr KS2020/1503) 

 

Leröy Seafood AB (nedan Bolaget) har för avsikt att flytta verksamheten, som idag bedrivs i 
företagets lokaler i fiskhamnen i Göteborg, till planerad anläggning i Kungälv på tomt Arntorp 
1:2. 
 
Inför en ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken (Livsmedelsverksamhet) ingår genomförande 
av samråd som behandlar verksamhetens lokalisering, omfattning och miljöpåverkan samt 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Möjlighet att delta i samrådet ska ges 
till länsstyrelse, kommunen samt övriga berörda som kan påverkas av den planerade 
verksamheten. 
 
Kungälvs kommun vill i sitt remissyttrande säkerställa att Bolagets utsläpp av processavlopp 
och dagvatten till kommunalt spill och dagvattennät håller den kvalitet som anges i Kungälvs 
kommuns ABVA samt Dagvattenpolicy och Dagvattenhandbok.  Detta görs lämpligen genom 
villkor i tillståndet för miljöfarlig verksamhet och genom ett väl formulerat kontrollprogram 
för verksamheten.  

 
Med hjälp av villkor i tillstånd och kontrollprogram säkerställs det att riskerna för kostnader 
för Kungälvs kommun rörande underhåll, drift och akutinsatser på ledningsnät och 
avloppspumpstationer minimeras till kostnader för normal skötsel, detta genom att säkerställa 
att verksamhetsutövaren tar ansvar för sina utsläpp. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remiss ansökan om tillstånd. Prövning av miljöfarlig verksamhet. Samråd 
inför prövning hos MPD 
Bilaga Samrådsunderlag LSAB Arntorp 1-2  Bilaga 2 
Bilaga Samrådsunderlag LSAB Arntorp 1-2  Bilaga 1 
Bilaga Samrådsunderlag LSAB Arntorp 1-2 

Beslut 

  Upprättad tjänsteskrivelse antas som Kungälvs kommuns svar på remiss. 
__________ 
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 § 233/2021 

Revidering av styrdokument - riktlinje kommunal flaggning (Dnr 
KS2021/1054) 

 

Ärendet har initierats av medborgare som kontaktat kommunkansliet och dokumentansvarige 
med synpunkter på kommunens flaggning vid dödsfall och begravning. Den nuvarande 
riktlinjen anger att flaggning på halv stång ska ske när anställda eller aktiva förtroendevalda 
avlidit. 
 
En enkel och kort omvärldsbevakning har genomförts och mot bakgrund av detta föreslås att 
den nuvarande riktlinjen förändras så att det inte flaggas för anställda på de officiella 
flaggstängerna. Flaggning för de anställda kan dock ske på de icke-officiella flaggstänger 
utanför den avlidnes arbetsställe efter beslut av verksamhetschef.  
 
För att kommunens ska kunna flagga vid oplanerade tillfällen då det framstår som berättigat 
eller nödvändigt ges kommundirektören befogenhet att besluta om flaggning på de officiella 
flaggstängerna vid övriga tillfällen.  
 
Förvaltningen föreslår därmed att reviderad riktlinje för kommunal flaggning antas enligt 
förslag. Förslag på reviderads riktlinje bifogas i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument - riktlinje kommunal flaggning 
Bilaga Förslag - riktlinjer för kommunal flaggning 
Bilaga Riktlinjer för kommunal flaggning 

Beslut 

Reviderad riktlinje för kommunal flaggning antas enligt förslag.  
 

__________ 
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 § 234/2021 

Svar på samråd avseende avgränsningssamråd för ett havsbaserat 
vindkraftprojekt utanför territorialgränsen i södra Skagerrak, Zephyr (Dnr 
KS2021/0897) 

Zephyr Vind AB har inkommit med en inbjudan till avgränsningssamråd för ett havsbaserat 
vindkraftprojekt utanför territorialgränsen i södra Skagerrak. Zephyr Vind AB planerar och 
undersöker möjligheten för en vindpark till havs och projektet benämns vindpark Poseidon. 
Området för vindkraftparken är beläget inom Sveriges ekonomiska zon i södra delen 
Skagerrak, ca 40 km nordväst om Göteborg. Syftet med avgränsningssamrådet är att samla 
information och synpunkter från olika intressenter inför framtagandet av kommande 
miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning. 
 
Området ligger utanför kommunens havsområde och översiktsplan. Förvaltningen anser att 
underlaget är komplett utifrån kommunens perspektiv och har inga övriga synpunkter inför 
framtagandet av kommande miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att Kungälvs kommun inte har några synpunkter i 
samrådet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på samråd avseende avgränsningssamråd för ett havsbaserat 
vindkraftprojekt utanför territorialgränsen i södra Skagerrak, Zephyr 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 8 juni 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 8 juni 2021 
Bilaga Reviderat Länsstyrelseyttrande för vindpark Poseidon.msg 
Bilaga Reviderat Länsstyrelseyttrande för vindpark Poseidon.msg 
Bilaga Reviderat samrådsyttrande Poseidon 20210629(18044666).pdf 
Bilaga Reviderat samrådsyttrande Poseidon 20210629(18044666).pdf 
Bilaga Länsstyrelsens samrådsyttrande vindpark Poseidon.msg 
Bilaga Länsstyrelsens samrådsyttrande vindpark Poseidon.msg 
Bilaga Samrådsyttrande Poseidon(18019677).pdf 
Bilaga Samrådsyttrande Poseidon(18019677).pdf 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på samråd avseende avgränsningssamråd för ett havsbaserat 
vindkraftprojekt utanför territorialgränsen i södra Skagerrak, Zephyr - Kommunstyrelsen 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på samråd avseende avgränsningssamråd för ett havsbaserat 
vindkraftprojekt utanför territorialgränsen i södra Skagerrak, Zephyr – Kommunstyrelsen 
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Yrkanden 

Miguel Odhner (S): 
 

1. Kungälvs kommun har i nuläget inga synpunkter inför framtagandet av 
kommande miljökonsekvensbeskrivning för Vindpark Poseidon.  

2. Kungälvs kommun önskar, liksom Tjörns med flera kommuner, ingå i kommande 
arbets/referensgrupp för kommuner i den fortsatta arbetsprocessen kring 
eventuell etablering av havsbaserat vindkraftsprojekt.  

 
Gun-Marie Daun (KD): Kungälvs kommun vill säkerställa att Länsstyrelsens frågeställningar 
och synpunkter framkommer tydligt i miljökonsekvensbeskrivningen för Vindkraft Poseidon. 
 
Morgan Carlsson (SD): Bifall till Gun-Marie Dauns (KD) tilläggsyrkande.   

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Miguel Odhners (S) tilläggsyrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet. 
 
Omröstning begärs inte. 
 
Ordföranden ställer proposition på Gun-Marie Dauns (KD) tilläggsyrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut 

1. Kungälvs kommun har i nuläget inga synpunkter inför framtagandet av 
kommande miljökonsekvensbeskrivning för Vindpark Poseidon.  
 
2. Kungälvs kommun önskar, liksom Tjörns med flera kommuner, ingå i 
kommande arbets/referensgrupp för kommuner i den fortsatta arbetsprocessen 
kring eventuell etablering av havsbaserat vindkraftsprojekt.  
 
3. Kungälvs kommun vill säkerställa att Länsstyrelsens frågeställningar och 
synpunkter framkommer tydligt i miljökonsekvensbeskrivningen för Vindkraft 
Poseidon. 

__________ 
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 § 235/2021 

Svar på remiss - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande 
årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 (Dnr 
KS2021/1261) 

 

Under våren 2021 enades EU om att skärpa utsläppsmålen inom EU till 55% minskning av 
växthusgaser 2030 jämfört med 1990 års utsläppsnivåer samt ett klimatneutralt EU 2050.  Den 
nuvarande europeiska energi- och klimatlagstiftningen utgår dock från det tidigare 2030-målet 
på 40 procent. EU-kommissionen har således presenterat ett paket med lagstiftningsändringar, 
kallat ”fit for 55”.  
 
Två av lagändringarna har skickats till Kungälvs kommun på remiss från miljödepartementet 
för synpunkter. Denna skrivelse gäller ändring av insatsdelningsförordningen (ESR – Effort 
Sharing Regulation) som sätter medlemsstaternas bindande årliga minskningar av 
växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030.  
 
Förvaltningen ser positivt på de skärpta utsläppsmålen och har inga synpunkter på de 
ändringar som görs i Effort Sharing Regulation (ESR). 
 
Förslag till beslut 
Kungälvs kommun har inga synpunkter på förslaget om ändringar i förordning (EU) 2018/842 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av 
växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 
Bilaga Remiss av Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EU) 2018_842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av 
växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 svar senast 15 september 2021 .msg 
Bilaga Proposal for a Regulation amending the Effort Sharing Regulation.pdf 
Bilaga Remissinstanser ESR.pdf 

Beslut 

Kungälvs kommun har inga synpunkter på förslaget om ändringar i 
förordningarna. 

__________ 
Morgan Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. 
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 § 236/2021 

Svar på remiss - förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 
2018/1999 (Dnr KS2021/1263) 

Sammanfattning 

Miljödepartementet har inkommit med en remiss om förslag Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 
2018/1999. 
 
Under våren 2021 enades EU om att skärpa utsläppsmålen inom EU till 55% minskning av 
växthusgaser 2030 jämfört med 1990 års utsläppsnivåer samt ett klimatneutralt EU 2050.  Den 
nuvarande europeiska energi- och klimatlagstiftningen utgår dock från det tidigare 2030-målet 
på 40 procent. EU-kommissionen har således presenterat ett paket med lagstiftningsändringar, 
kallat ”fit for 55”.  
Denna skrivelse gäller förordning (EU 2018/841 (LULUCF) som behandlar skogsbruk och 
markanvändning.  
 
Ändringarna innebär ökade ambitioner för utsläppsminskningar inom skogsbruk och 
markanvändning (LULUCF) för att bidra till att uppnå EU:s utsläppsmål för 2030 och 2050. 
Förslaget innebär små ändringar under första anpassningsperioden 2021-2025 och större 
ändringar under andra perioden 2026-2030. Ändringarna gäller även förbättringar gällande 
granskning, rapportering, övervakning och utvärdering.  
 
Förvaltningen ser positivt på ökade utsläppskrav för skogsbruks- och markanvändningssektorn 
och har inga synpunkter på förslaget.  
 
Förslag till beslut: 
Kungälvs kommun har inga synpunkter på förslaget om ändringar i förordningarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999 
Bilaga Remiss av Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EU) 2018_841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018_1999 - svar senast 15_9-
21.msg 
Bilaga Proposal for a Regulation amending the LULUCF Regulation.pdf 
Bilaga Remissinstanser LULUCF.pdf 

Beslut 

Kungälvs kommun har inga synpunkter på förslaget om ändringar i 
förordningarna. 

__________ 
Morgan Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. 
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 § 237/2021 

Protokollsutdrag - Medfinansiering Lokalt ledd utveckling under 
förlängningsåren 2021 och 2022 - Ordförandebeslut kommunstyrelsen 
(Dnr KS2021/0333) 

Kommunstyrelsens ordförande redovisar ett ordförandebeslut gällande medfinansiering Lokalt 
ledd utveckling under förlängningsåren 2021-2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag - Medfinansiering Lokalt ledd utveckling under 
förlängningsåren 2021 och 2022 - Ordförandebeslut kommunstyrelsen 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 238/2021 

Protokollsutdrag - Återöppnande av verksamheter inom sektor Samhälle 
och utveckling enligt ändrade restriktioner - Ordförandebeslut 
kommunstyrelsen (Dnr KS2021/0981) 

Kommunstyrelsens ordförande redovisar ett ordförandebeslut gällande återöppnande av 
verksamheter inom sektor Samhälle och utveckling enligt ändrade restriktioner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag - Återöppnande av verksamheter inom sektor Samhälle och 
utveckling enligt ändrade restriktioner - Ordförandebeslut kommunstyrelsen 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 239/2021 

Protokollsutdrag - Återöppnande av verksamheter inom sektor Bildning 
och lärande enligt ändrade restriktioner - Ordförandebeslut 
kommunstyrelsen (Dnr KS2021/0983) 
Kommunstyrelsens ordförande redovisar ett ordförandebeslut gällande återöppnande av 
verksamheter inom sektor bildning och lärande enligt ändrade restriktioner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag - Återöppnande av verksamheter inom sektor Bildning och 
lärande enligt ändrade restriktioner - Ordförandebeslut kommunstyrelsen 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 240/2021 

Protokollsutdrag - Samverkan om medfinansiering i NyföretagarCentrum 
- Ordförandebeslut kommunstyrelsen (Dnr KS2021/1150) 

Kommunstyrelsens ordförande redovisar ett ordförandebeslut gällande Samverkan om 
medfinansiering i NyföretagarCentrum 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag - Samverkan om medfinansiering i NyföretagarCentrum - 
Ordförandebeslut kommunstyrelsen 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 241/2021 

Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller 
bolagsuppdrag 

 
Miguel Odhner (S) informerar om: 
 Cafe Zanzibar samt Lunna Golf och Countryclub kommer att skriva på samhällskontraktet 

inom kort 
 Webinarium om trygghet i slutet på augusti 
 
Anna Vedin (M) informerar om:  
 SIMBAS samverkansmodell i ett nordiskt projekt 

 
Gun-Marie Daun (KD) informerar om: 
 Göteborgs symfoniorkester håller konserter på Fästningsholmen under de kommande 

veckorna. 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 242/2021 

Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen (Dnr 
KS2016/0134) 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen redovisas en lista utsänd med kallelsen med inkomna skrivelser till 
kommunstyrelsen för perioden 25 juni till 9 augusti 2021.  
 
Kommunstyrelsen föreslås anteckna informationen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 
Bilaga Inkomna skrivelser 

Beslut 

Informationen antecknas. 
__________ 
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 § 243/2021 

Val av ledamot till kommunstyrelsens utskott (Dnr KS2016/0134) 

Enligt kommunstyrelsens reglemente väljs ledamöter i utskotten av kommunstyrelsen bland 
dess ledamöter och ersättare för den tid kommunstyrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen utser 
för samma tid bland utskottens ledamöter vardera en utskottsordförande och en vice 
ordförande. 
 
Kommunstyrelsen ska utse en ny ledamot till utskottet för bildning och lärande efter en vakant 
plats i utskottet för bildning och lärande.  

Beslut 

Till ny ledamot i utskottet för bildning och lärande utses Erik Martinsson (MP). 
__________ 
 
 
 

 


