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Hans Andreasson, VD ÖFAB §§ 244-246 
Andréas Beutler, chef plan- och fastighetsenheten §§ 244-248 
Per Karlbäck, mark- och exploateringsingenjör §§ 244-246 
Rikard Sporre, planarkitekt, §§ 247-248 
Christer Zandén, kvalitetsutvecklare § 252 
Cecilia Lindblom, controller § 252 
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KS § 237   
   
Förändring av ärendelistan 

 
Ordförande meddelar att ärende 9, Svar på remiss åtgärdsvalsstudie väg 155, 
utgår från dagens sammanträde. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärende 9, Svar på remiss åtgärdsvalsstudie väg 155, utgår från dagens sam-
manträde. 
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KS § 238 Dnr KS 126/21  
   
Revidering av nämndernas reglemente 
 
Ärende 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2o21-09-09 KF §73 beslutades att or-
ganisatoriskt flytta delar av verksamhetsområdet samhällsbyggnad och inrätta 
en miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att hantera det uppdrag 
som verksamhetsområdet samhällsbyggnad tidigare ansvarat för, förutom 
strategiska plan- och fastighetsfrågor. Dessa kommer fortsatt att hanteras av 
kommunstyrelsen.  
 
Ett jävsutskott inrättas i kommunstyrelsen för att behandla ärenden där miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsyn över egen verksamhet. 
 
Ett antal singulära tjänster och ansvar har identifierats och kommer att flyttas 
från kommunstyrelsen till andra nämnder. Funktionerna folkhälsoutvecklare 
flyttas till socialförvaltningen och föreningssamordnare flyttas till utbildnings-, 
kultur- och fritidsförvaltningen. Socialnämnden uppdras även att vara ar-
betslöshetsnämnd enligt Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
 
Som ett led i detta arbete krävs en revidering av samtliga reglementen. 
 
Utöver detta så har ett antal redaktionella ändringar genomförts i reglemen-
tena utifrån nuvarande organisation.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-11-16 
Reviderat reglemente kommunstyrelsen 
Reviderat reglemente socialnämnden 
Reviderat reglemente utbildnings, - kultur-, och fritidsnämnden 
Reviderat reglemente miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Reglementet för kommunstyrelsen revideras i enlighet med förslag. 
2. Reglementet för bygg- och miljönämnden revideras i enlighet med förslag 
och byter namn till reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
3. Reglementet för Socialnämndens revideras i enlighet med förslag. 
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Revidering av nämndernas reglemente 

4. Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras i enlighet med
förslag och byter namn till reglemente för utbildnings-, kultur- och fritids-
nämnden.
5. Bestämmelserna i samtliga reglementen träder i kraft 1 januari 2022.
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KS § 239 Dnr KS 44/21  
   
Ekonomisk uppföljning efter oktober 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per okto-
ber samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverk-
samhet. 

Drift 
Prognosen visar ett resultat på 2 700 tkr jämfört med budget. Den mest väsent-
liga avvikelsen mot budget är: Buffert som prognostiseras ej kommer att nytt-
jas i år. 

Investering 
Prognosen visar ett resultat på 17 058 tkr jämfört med budget. Den mest vä-
sentliga avvikelsen mot budget är: Utgifter för projektering och systemhand-
ling för kapacitetsutökning Pinans avloppsreningsverk förväntas 2022 samt 
utbyggnad av VA på Björkö skjuts till 2022.  

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-11-12 
Ekonomisk uppföljning efter oktober 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 240 Dnr KS 275/19  
   
Bokföring och klassificering av generellt statsbidrag 
 
Ärende 
”Skolmiljarden” 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade rege-
ringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 
2021. 
Skolverket har betalat ut statsbidraget vid två tillfällen under 2021. Hälften av 
pengarna i februari och den andra hälften den 18 juni. Utbetalningen av de 
extra 250 miljoner kronorna gjordes den 1 juli. Pengarna ska användas till in-
satser i kommunala och fristående skolor. Skolorna behöver inte ansöka om 
pengarna, utan de betalas ut till alla kommuner.  
 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grun-
der som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verk-
samheten av motsvarande slag. Syftet med den ekonomiska förstärkningen är 
att den ska användas inom skolväsendet för att säkerställa att barn och elever 
får den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin.  
 
RKR (Rådet för kommunal redovisning) har fått in ett antal frågor om hur 
Skolmiljarden ska klassificeras i den externa redovisningen. Bidraget behöver 
inte sökas och utgör ingen explicit kostnadsersättning för kostnader som 
kommunen har med anledning av en statligt beslutad skyldighet.  Inte heller 
finns det några villkor i form av krav på prestation från kommunerna att ge-
nomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget. Utifrån 
RKR-R2-Intäkter följer därav att det aktuella bidraget ska klassificeras som ett 
generellt statsbidrag i den externa redovisningen. 
 
”En god vård och omsorg” 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbi-
drag till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syfte med statsbidra-
get är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 
 
RKR har även fått in många frågor om klassificering av statsbidraget för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Av Socialstyrelsens an-
visningar för att rekvirera statsbidrag för 2021 framgår att: rekvirerade medel 
för 2021 kommer inte att återkrävas. Detta innebär att med gällande norme-
ring ska bidraget 2021 klassificeras som ett generellt statsbidrag, då det inte 
föreligger några villkor i form av krav på prestation från bidragsmottagaren att 
genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget.  
 
Detta betyder att dessa generella statsbidrag skall bokföras centralt på konto 
82910 och därefter via interna konton 93520/94520 överföras till Utbildnings-  
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lAVK9-00034j-41&i=57e1b682&c=6G2ta8aBtngN5mYCekccil2dS7_dkaeaj2uJZb-1zQ4-iCtvUj-Sr-12gWaWHl87eGidMYGt06pzzgGGz5dK_uQ91yPtN7XxZDWqK0iRUl0XUSUNRWR5R4quaTvWHZHGYuBQ87gqGXf0ZD-_weR9b9gLjCR4d72enlDug9VirAneWPr_ZnX0ZqZPEE3RS6ELam8Wv5KzLw638CRTGIRJ4IhgjkAJs8jvxwLlVv9jSzBDnkpa5tjKnySVSn6aMGyBxaY-W8eNQyuGmB3EyiQp_9DZgpp0r0vgXaqj-ypIM7s3Ou1n9xEJgg92WmswXaUtzh8q-TNdiirFdyk84uf1CkYiu9gx_FH4ywKrujc4-JmQY8XAMdKODNXEV7DBupWocXjNpwPA5J1Syxser6JDM9KIz6P9alWHnk5p_Fg4y_GmpJ0oAYEbGrp1NS-pXYh3
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lAVK9-00034j-41&i=57e1b682&c=h6IcnTtNeI6yUnVsmGBvxBApZQxpkhrWRLitPmDa8rezsaonFLPq3L5phBfTNwGLhW2q7DnvQj5z0DgeNe0auZOuoYgCpnJo1SsYuwjC6D_Ux2x5RThr-wLlUm3Tjn13hJ2zX8KajlA_EfeigHJVr-wuv5HtBzwPcvAS-WCufdifKmhR-0gzGXtSsBWI2LrUSBrfC2iUO4-2JwDwCZ9A2vQAcnPGxT5um9iuKaTLpRG77fk5BdpC5umlHIUlMpNiMnfHI4yJOmMXXZ9-Wqw_1BqnuA3JLylb-3E9JmYzfOI
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KS § 240, fortsättning Dnr KS 275/19 

Bokföring och klassificering av generellt statsbidrag 

kultur och fritidsförvaltningen samt till Socialförvaltningen. För att göra dessa 
transaktioner behöver ekonomienheten ett godkännande från kommunfull-
mäktige.  

Det som är viktigt att informera om är att dessa generella statsbidrag redan är 
inräknade hos verksamheterna i årets uppföljningar och prognoser och genere-
rar därmed inga nya intäkter.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-11-18 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner intern transaktion mellan kommunens konto 
för generella statsbidrag till utbildnings,- kultur- och fritidsnämnden gäl-
lande ”Skolmiljarden” (1 654 tkr) och till socialnämnden gällande ”En god 
vård och omsorg” (6 300 tkr). 
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KS § 241 Dnr KS 61/21 

Svar på motion om simskola på kommunens samtliga öar 
Ärende 
Annika Andersson (V) har i en motion till KS 61/21, inkommen 2021-03-04, 
föreslagit att Öckerö kommun ska erbjuda och anordna simskola på samtliga 
öar i kommunen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2021-04-15 och 
motionen remitterades till dåvarande Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-10-29 
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2021-09-29, § 
37 
Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-
09-14
Motion

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 
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KS § 242 Dnr KS 174/17 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2021 
Ärende 
En förteckning har tagits fram över motioner och medborgarförslag som är 
anmälda men ej ännu slutligt besvarade i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-11-01 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2021 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
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KS § 243 Dnr KS 47/21 

Redovisning av lokalt partistöd avseende år 2020 
Ärende 
Enligt regler för kommunalt partistöd för Öckerö kommun samt kommunalla-
gen ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen. 

Enligt kommunallagen 4 kap 31 § samt regler för partistöd i Öckerö kommun 
ska redovisningen avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäk-
tige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång, det vill säga 30 
juni.  

Sverigedemokraterna och Liberalerna har inkommit med redovisning mer än 
sex månader efter redovisningsperiodens slut, 9 november respektive 11 au-
gusti. Enligt kommunallagen 4 kap 30 § beslutar kommunfullmäktige om for-
merna för partistöd. I regler för partistöd i Öckerö kommun 5 § framgår föl-
jande: ”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommun-
fullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande 
år.”  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09 
Moderaternas redovisning av partistöd 2020 
Socialdemokraternas redovisning av partistöd 2020 
Liberalernas redovisning av partistöd 2020 
Kristdemokraternas redovisning av partistöd 2020 
Miljöpartiets redovisning av partistöd 2020 
Vänsterpartiets redovisning av partistöd 2020 
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 2020 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Redovisningarna noteras till protokollet. 
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KS § 244 Dnr SB 102/21 

Avyttringsförslag Öckerö Fastigheter AB 
Ärende 
Öckerö fastighets AB har för avsikt att sälja 8 st fastigheter enligt bilaga 1 med 
en yta om 3114 kvm lokal- och bostadsyta sammanräknat. Avyttringen syftar 
till att skapa ett kapital som säkerställer produktion av hyresrätter. Storleks-
ordningen på försäljningsintäkterna samt den strategiska vikt ärendet bär med 
sig gör ärendet till en sak för Kommunfullmäktige att besluta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10 
Skrivelse till fullmäktige angående avyttringsförslag Affärs och verksamhets-
plan 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Öckerö Fastigheter AB ges medgivande att avyttra fastigheter enligt sidan 2 
bilaga 1 med avsteg från fastighet Rörö 1:108. 
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KS § 245 Dnr SB 97/21 

Avyttring Breviks ängar 
Ärende 
Öckerö fastighets AB har för avsikt att försälja 20 st lägenheter på Breviks-
ängar som ett led i finansiering av framtida renoveringar och bostadsbygg-
nadsprojekt, bl.a. Björkdungen och Ankaret. Storleksordningen på försälj-
ningsintäkterna samt att det är en strategiskt viktig försäljning gör att det be-
höver lyftas till Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-10-11 
Skrivelse från Öckerö Fastigheter AB 
Tjänsteutlåtande från Öckerö Fastigheter AB 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås ge Öckerö Fastigheter AB medgivande att avyttra 
lägenheter på Breviks ängar. 
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KS § 246 Dnr KS 118/21 

Lokalutveckling av Bergagårdsskolan 
Ärende 
Sedan beslut om genomförandet av lokalutvecklingen av Bergagårdsskolan 
2019-01-15 (Dnr KS 156/15) har frågan om en reducerad omfattning lyfts. Öck-
erö Fastighets AB (ÖFAB) har tillsammans med representanter från Utbild-
nings-, Kultur- och Fritidsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsverksamheten 
tittat på förutsättningarna. Alternativet till liggande beslut skulle vara att ta 
fram en ny förstudie för att eventuellt reducera omfattningen. Det skulle kunna 
innebära en lägre investeringsnivå men samtidigt är det oklart om behoven 
utifrån arbetsmiljö för både elever och lärare skulle uppfyllas. För att säker-
ställa detta skulle förstudien behöva göras om vilket i så fall skjuter projektet 
tidsmässigt i ca ett år. Ett behov som inte togs med i den ursprungliga förstu-
dien är kopplade till kök och städ. Här finns det identifierade behov som skulle 
behöva beaktas om en ny förstudie tas fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23 
Skrivelse till kommunfullmäktige från Öckerö Fastigheter AB 
Tjänsteskrivelse Renovering och utbyggnad Bergagårdsskolan 
Komplett avrapporterad förstudie Framtida skollokaler Bergagårdsskolan 
Kommunstyrelsens beslut § 3-19 Lokalutveckling Bergagårdsskolan 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2019-01-08 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
Det noteras till protokollet att lokalutvecklingen av Bergagårdsskolan påbörjas 
2022 enligt tidigare beslutad omfattning (Dnr KS 156/15).  

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner investering om 40 mkr avseende utbyggnad 
och renovering av Bergagårdskolan enligt bilagd skrivelse från Öckerö Fastig-
heter AB. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2021-11-30 14 

KS § 247 Dnr SB 81/21 

Begäran om planbesked för Hönö 1:269 
Ärende 
Ansökan är i linje med kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningspro-
gram. Förslaget genererar ett tillskott av 6 stycken flerbostadshus i ett kollek-
tivtrafiknära läge centralt på Hönö, i ett övrigt villtätt område. Samhällsbygg-
nadsverksamheten bedömer sammantaget att en förtätning enligt ansökan är 
lämplig och att föreslagen utveckling kan prövas i en detaljplan. Samhälls-
byggnadsverksamheten bedömer att de största knäckfrågorna i ärendet som 
behöver utredas, avvägas och säkerställas rör: kapaciteten i angränsande väg- 
och VA-nät, samt bullersituationen på Rödvägen.  
Kommunstyrelsen fattade beslut om positivt planbesked för en intilliggande 
fastighet, Hönö 1:577 (Kaprifolen) 2021-05-25 (KS § 125). Samhällsbyggnads-
verksamheten bedömer att Hönö 1:577 och rubricerad fastighet med fördel kan 
samordnas i ett planarbete. Att samordna planarbetet för rubricerad fastighet 
och Hönö 1:577 bedöms kunna ge flera samordningsvinster samt att plan- och 
fastighets resurser används på ett effektivt sätt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021- 
Planbeskedsansökan med bilagor  
Kart- och bildmaterial  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
Sökande meddelas positivt planbesked. 
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KS § 248 Dnr SB 99/21 

Begäran om planbesked för Röd 1:20 

Ärende 
Syftet med planbeskedsansökan är att möjliggöra för bostäder inom en tidigare 
oexploaterad fastighet. Fastigheten är belägen på nordvästra Hönö i anslutning 
till Ersdalens naturreservat. Inom området vill sökande möjliggöra för 4 styck-
en enfamiljshus.  
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer sammantaget att aktuellt område är 
olämpligt att bebygga. Området är beläget långt ifrån service och kommunikat-
ioner, vilket innebär att de boende kommer att vara beroende av bil som färd-
medel. Området är beläget i direkt anslutning till Ersdalens naturreservat som 
i kommunens naturvärdesprogram bedöms inhysa unika naturvärden (den 
högsta naturklassningen). För att exploatera området krävs relativt omfattande 
sprängningsarbeten och/eller utfyllnader som kommer påverka området och 
upplevelsen av området negativt. Samhällsbyggnadsverksamheten anser att 
verksamhetens resurser i första hand ska nyttjas till områden som är belägna 
inom mindre känsliga områden och med bättre planeringsförutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-10-27 
Planbeskedsansökan med bilagor  
Bild- och kartunderlag  

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), för Öckeröalliansen, föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska bordläggas eller avgöras på dagens sam-
manträde, och finner att ärendet ska bordläggas.  

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet bordläggs. 
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Kommunstyrelsen 2021-11-30 16 

KS § 249 Dnr KS 137/21 

Revidering av arvodesreglemente 

Ärende 
Arvodesberedningen har enhälligt föreslagit att arvodet för den nya miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande fastställs till 45% av kommunalråds 
arvode.  

Beslutsunderlag 
Arvodesberedningen har behandlat ärendet 2021-11-25, § 2 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet kan överlämnas till kommunfullmäktige utan 
ställningstagande och finner att så sker.  

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2021-11-30   17    

KS § 250 

Rapporter från nämnder och bolag 

Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar från social-
nämnden. 

Eva Wallin (KD), ordförande utbildnings-, kultur och fritidsnämnden, infor-
merar från utbildnings-, kultur och fritidsnämnden. 

Hans Wickstrand (KD), 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden, infor-
merar från bygg- och miljönämnden. 

Jan Utbult (KD), ordförande, informerar från GR:s förbundsstyrelse. 

Jennie Wernäng (M), 1:e vice ordförande informerar från Rådet för hälsa och 
trygghet, Renova Miljö AB och Renova AB, Bohuskustens 
vattenvårdsförbund och Kulturmiljonen 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2021-11-30 18 

KS § 251 Dnr KS 6/21 

Meddelanden 

Följande har skickats ut till kommunstyrelsen som information. 

- Delårsrapport samordningsförbundet Älv och kust

- Delårsbokslut Tolkförmedling väst

- Beslut budgetsamråd Älv och kust

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2021-11-30 19 

KS § 252 

Kommundirektören informerar 

Rickard Vidlund, kommundirektör, Christer Zandén, kvalitetsutvecklare, och Ce-
cilia Lindblom, controller, informerar om uppdatering process kommunstyrel-
sens förvaltning 

Johannes Wallgren, samhällsbyggnadschef, informerar om upphandling båttrafik 

Rickard Vidlund, kommundirektör, informerar om vädervarning ”röd” i veckan 
samt om corona-situationen. 

Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. 
Ordföranden tackar för informationen.  

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                            
Kommunstyrelsen 2021-11-30 20 

   
   
KS § 253 Dnr KS 7/21  
   
Redovisning av delegationsbeslut 

 
Ärende 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och  
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
styrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten.  

Beslut fattade på delegation under 13 oktober – 29 november redovisades för 
kommunstyrelsen. 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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