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Plats och tid Zoom, 2021-09-06 kl 19:00-19:45 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommundirektör 
Anneva Karlsson, kommunsekreterare 
Irene Ekberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Gunnel Clettborn (S), ej tjänstgörande ersättare 
Nizam Barat Aliyev (S), ej tjänstgörande ersättare 
Jerome Davidsson, (S), ej tjänstgörande ersättare 
Christina Johansson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Jonas Larsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Nina Andersson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Stefan Byqvist (SD), ej tjänstgörande ersättare 
Stellan Herbertsson (SD), ej tjänstgörande ersättare 

 

Justerare Ann Mlakar (S) och Nina Johansson (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kanslienheten, 2021-09-09  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §81-§99 

 Anneva Karlsson  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Lisbet Westerberg  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Ann Mlakar                                                   Nina Johansson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-10 Datum då anslaget tas ned 2021-10-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kanslienheten 

Underskrift 

 
…………………………………………………………… 

 

 Anneva Karlsson  
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Närvaro- och omröstningslista 

Närvarolistan visar ordinarie ledamöter 
Ersättare visas i fet stil 

Närvaro § 88 § § 

När
v 

Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Dag Rogne (C)  X  X         

Ann Mlakar (S) X   X        

Jimmy Jonasson (SD) X  X         

Markus Bäckström (C) X  X         

Ola Johansson (M) X  X         

Marianne Utterdahl (SiV)  X  X         

Mathias Gyllensteen Söderström (SD)  X  X         

Ulrika Simonsson (M) X  X         

Nina Johansson (SD) X  X         

Erik Evestam (C) X  X         

Thomas Bäck (S) X   X        

Héléne Agdén (SiV) Carin Wernberger Dahlin (SiV)  X X         

Lillie Karlsson (S) X   X        

Timmy Svensson (C) X  X         

Claes-Göran Kihlström (M)  X  X         

Malin Nygren (KD) X  X         

Barbro Källström (V) X   X        

Johan Olsson (S) X   X        

Veronika Bäckström (C)  X  X         

Putte Grötting (C)  X  X         

Magnus Jansson (L) X  X         

Agneta Dagoberth (S) X   X        

Eva Harstad (C) X  X         

Maude Schlegel (M) X  X         

Thomas Augustsson (S) X   X        

Lars Pettersson (C) X  X         

Jonas Bönfors (SD) X  X         

Olga Ljung (S)  X   X        

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV)  X  X         

Thomas Jarlhamre (M) X  X         

Bengt Enneby (C) X  X         

Gudrun Svensson (C) X  X         

Jan Johansson (SD) X  X         

Michelle Hedberg (S) X   X        

Kenneth Andersson (C) Peter Erhardsson (C)  X X         

Robin Zachrisson (SD) X  X         

Ingalill Rosell (SiV) X  X         

Gunnar Johansson (S) X   X        

Anita Karlsson (C) X  X         

Anna Thorell (SD) X  X         

Lisbet Westerberg (C) X  X         

   31 10        
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§ 81 Dnr  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Ann Mlakar (S) och Nina Johansson (SD) utses till 

protokolljusterare. 

Beslut 

Ann Mlakar (S) och Nina Johansson (SD) utses till protokolljusterare. 

 

 

____________________ 
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§ 82 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden redogör för att det till dagens möte har inkommit två motioner 

samt att en avsägelse och att fyllnadsval ska göras. Ärendena läggs till sist på 

dagens föredragningslista som nummer 15-19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Dagens föredragningslista fastställs med redovisade 

tillägg. 

Beslut 

Dagens föredragningslista fastställs med redovisade tillägg. 

 

 

____________________ 
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§ 83 Dnr KS/2021:168 

Medborgarförslag om gästplatser för små båtar och 
kanoter 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inlämnats av Ulla och Lennart Sundström om att 

gästplatser för små båtar och/eller kanoter iordningställs i centrala Säffle. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2021-07-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget 

till teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik- och 

fritidsnämnden för beredning och beslut. 

 

 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 84 Dnr KS/2021:121 

Anmälan om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 
efter Mattias Åberg (SD) 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av Anna Thorell (SD) som ny ledamot och Rolf Carlsson (SD) som 

ny ersättare i kommunfullmäktige efter Mattias Åberg (SD) 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens beslut, 2021-07-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige har tagit del av anmälan. 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av anmälan. 

 

 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Kommunledningskontoret, kansli- och HR-enhet 
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§ 85 Dnr KS/2021:148 

Anmälan om ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Sebastian Hidén (SiV) 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av Carin Wernberger Dahlin (SiV) som ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Sebastian Hidén (SiV).  

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens beslut, 2021-07-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige har tagit del av anmälan. 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av anmälan. 

 

 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Kommunledningskontoret, kansli- och HR-enhet 
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§ 86 Dnr KS/2021:4 

Fyllnadsval efter Per Johansson (SiV) som ersättare i 
barn och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval efter Per Johansson (SiV) som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Malin Kjärsgård (SiV) utses till ny ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden. 

Beslut 

Malin Kjärsgård (SiV) utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Malin Kjärsgård 

Kommunledningskontorets, kansli- och HR-enhet 
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§ 87 Dnr KS/2021:103 

Svar på motion om statens servicecenter till Säffle 

Ärendebeskrivning 

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) har den 14 april 2021, lämnat en motion om 

servicecenter till Säffle. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att verka för 

att Säffle ska komma med bland de kommuner som får ett servicekontor 

genom Statens servicecenter. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 109, 2021-08-23. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-05-27. 

Motion om statens servicecenter till Säffle, Sjukvårdspartiet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Säffle ska komma 

med bland de kommuner som får ett servicekontor genom Statens 

servicecenter. 

 

 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Ingegerd Welin Fogelberg 

Kommunledningskontoret 
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§ 88 Dnr KS/2020:198 

Svar på motion om att ärenden om förändrad driftsform 
med mera inom vård, omsorg och skola ska lyftas till 
fullmäktige för beslut 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna har 17 september 2020 genom Lillie Karlsson med flera 

skrivit en motion om att ärenden om förändrad driftsform med mera inom 

vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige för beslut. Barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden föreslår att motionens förslag om 

särregler för dessa verksamheter avslås och att kommunstyrelsen får i 

uppdrag att revidera och uppdatera nuvarande Policy för 

konkurrensutsättning från år 2005. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 110, 2021-08-23. 

Tjänsteyttrande, 2021-04-15. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 62, 2021-05-18. 

Socialnämndens protokoll § 94 2021-05-18. 

Motion från Lillie Karlsson. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lillie Karlsson (S), Ann Mlakar (S) och Barbro Källström (V) yrkar bifall 

enligt kommunstyrelsens förslag men att punkt 1 ändras till att motionen ska 

anses besvarad. 

Dag Rogne (C): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande, den som röstar enligt 

kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som röstar enligt Lillie Karlsson 

med fleras förslag röstar Nej. Omröstningen utfaller med 31 Ja-röster och 10 

Nej-röster. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 
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1. Motionen avslås. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad 

Policy för konkurrensutsättning. 

 

 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Kommunledningskontoret 
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§ 89 Dnr KS/2021:51 

Rutiner vid 1% regeln 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 8 mars 2021 ärendet till 

kulturnämnden  för ett förtydligande av de ekonomiska delarna samt vilka 

investeringar som avses. Kulturnämnden föreslår att 1 % av investeringar 

gällande ny- om- och tillbyggnad inom den skattefinansierade verksamheten, 

exklusive K3-investeringar, avsätts årligen till en konstinvesteringspott samt 

att kulturnämnden kompenseras för avskrivningskostnader.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 111, 2021-08-23. 

Kulturnämndens protokoll § 31, 2021-05-18. 

Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31, 2021-03-08. 

Protokollsutdrag och tjänstyttrande från kulturnämnden § 12, 2021-02-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 1 % av investeringar gällande ny- om- och 

tillbyggnad inom den skattefinansierade verksamheten, exklusive K3-

investeringar, avsätts årligen till en konstinvesteringspott för offentlig 

gestaltning. 

 

 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Kulturnämnden 
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§ 90 Dnr KS/2021:140 

Livsmedel- och måltidspolicy för förskola, skola och 
omsorg 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun har en reviderad Livsmedel- och måltidspolicy sedan 2018. I 

samband med att en ny livsmedelsupphandling påbörjas för 2022 har en 

uppdaterad Livsmedel- och måltidspolicy tagits fram. 

Inför arbetet med den nya livsmedelsupphandlingen 2022 har kostchefer i 

upphandlingsnätverket Säffle kommun och Dalslandskommunerna tagit fram 

underlag utifrån uppdaterade riktlinjer och rekommendationer. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 115, 2021-08-23. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 66, 2021-05-18.  

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-27. 

Livsmedel- och måltidspolicy – förskola, skola och omsorg, 2021-03-01. 

Socialnämndens protokoll 2021-04-20, § 60. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Livsmedel- och måltidspolicy 2022 

med tillägget att inkludera inköp av ekologiska livsmedel. 

 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Protokollsanteckning 

Sjukvårdspartiet lämnar följande protokollsanteckning 

”Sjukvårdspartiet i Värmland bidra till en ökad förståelse för hur naturliga 

fetter och kolhydrater påverkar mättnadskänsla och hälsa 

Vi inser att livsmedelsverkets riktlinjer är svåra att som enskilt parti gå emot, 

när en kommunal policy skall antas. Våra skattemedel skall självklart 

användas till evidensprövade modeller, särskilt när det handlar om våra 

invånares hälsa.  Då vi dock starkt ifrågasätter evidensen kring 

livsmedelsverkets fett-skräck, vill vi ändå anföra följande. 
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Det är djupt beklagligt att all den forskning, och all den beprövade erfarenhet 

som finns, och som visar att naturliga fetter inte är problemet bakom fetma, 

och att man blir lika lite fet av naturliga fetter som man blir ”grön av 

grönsaker” ges större utrymme i evidensutvärderingar. Problemet som 

oerhört stor mängd av människor vittnar om, samt en ansenlig mängd 

forskning, är i stället att avsaknaden av naturliga fetter för många individer 

innebär att mättnadskänslan uteblir, och att det i sin tur leder till småätande, 

och intag av socker och annan kolhydratrik föda som leder till flertalet olika 

hälsoproblem.  Magtarmproblem, koncentrationssvårigheter, depressiva 

tillstånd, ätstörningar, hudutslag och överaktiva urinblåsor är några av de 

vanliga.  

Måltidspolicyn innehåller många bra inslag, och har ett bra syfte. Vi har 

dock fått till vår kännedom att man vid kommunens förskolor hindras att 

servera vanlig mjölk till barnen. Den lättmjölk som i stället serveras 

rapporteras ge för lite mättnadskänsla för vissa barn. Vi är biokemiskt olika 

och reagerar därmed också olika på föda. Naturlig mat bör dock vara 

grunden. 

Det är beklagligt att kommunen på ovan beskrivna vis medverkar till vad vi 

menar är kommande hälsoproblem, framför allt hos våra barn. Därför vill vi 

påtala vikten av att i fortsatt hantering av policyn samt dess tolkning, inta ett 

bredare och mer individuellt angreppssätt i måltidspolicy, där man fokuserar 

på individens behov av näringsintag. Vi frågar oss, är dagens 

livsmedelsrekommendationer framtidens folkhälsoskandal?” 
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§ 91 Dnr KS/2021:161 

Avgifter för korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 96, att införa avgifter 

gällande matkostnader samt rätten till skäliga underhållsbidrag för 

omvårdnad från föräldrar för barn och unga som har insatsbeslut i form av 

korttidsvistelse samt lägervistelse enligt 9 § 6 LSS- Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och 

att en ny avgift för matkostnader införs vid korttidsvistelse samt vid 

lägervistelse enligt 9 § 6 LSS. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 116, 2021-08-23. 

Socialnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 101, 2021-06-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 96. 

2. Införa en ny avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 

LSS från 1 oktober 2021 som utgår från Konsumentverkets 

kostnadsberäkning för matkostnader. 

3. Att avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 ska följa 

den revidering som görs årligen av Konsumentverket gällande 

kostnadsberäkning av matkostnader. 

4. Resor till och från korttidsvistelse samt vid lägervistelse betalas av 

brukaren/vårdnadshavaren. 

5. Delegera till socialnämnden att fortsättningsvis fatta beslut om nya 

avgifter för korttidsvistelse samt lägervistelse enligt 9 § 6 LSS. 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Socialnämnden 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2021-09-06 
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§ 92 Dnr KS/2021:160 

Nya avgifter  för insatsen bostad med särskild service 
för barn och unga enligt § 9.8 LSS 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade juni 2019, § 94, att fastställa avgifter för 

insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga 

enligt 9 § 8 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  (LSS) för 

både kost och logi där högsta avgift för 2021 ska vara 157 kr.  

Socialförvaltningen har med stöd av LSS § 20 rätt till skäliga 

underhållsbidrag från föräldrarna för barn och unga som har insatsbeslut 

enligt 9§ 8 LSS för omvårdnad i ett annat hem än det egna, en så kallad 

föräldraavgift. Föräldrar har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för 

sina barn och är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år. 

När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till 

kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt 

föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon 

fortfarande går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Ungdomar som 

inte längre går i skolan när de fyller 18 år betraktas som vuxna, varvid 

föräldrarnas underhållsskyldighet upphör. 

Av ungdomar som fyllt 18 år och fortsatt går i skolan tar kommunen ut en 

avgift för kost. 

Av ungdomar som fyllt 18 år, som inte går i skolan och som inte har egen 

inkomst, tas ingen avgift ut. 

Av ungdomar som fyllt 18 år och har egna inkomster i form av hel 

sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller andra inkomster i motsvarande 

storlek, kan socialförvaltningen enligt LSS § 19 ta ut en egenavgift för 

bostad  i form av hyra för den faktiska boendekostnaden samt avgift för kost. 

Avgift för kost är baserad på konsumentverkets kostnadsberäkning för 

matkostnader inom de olika ålderskategorierna.  

Underhållstödet baseras på Försäkringskassans uppgifter för de olika 

ålderskategorierna. 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och 

att nya avgifter utifrån olika kriterier införs för insatsen familjehem  eller 

bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 §8 LSS. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 117, 2021-08-23. 



 

Kommunfullmäktige 
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Socialnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 100, 2021-06-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 24 juni 2019, § 94. 

2. Införa nya avgifter för insatsen bostad med särskild service för barn 

och unga enligt 9 § 8 LSS från 1 oktober 2021 som utgår från 

Konsumentverkets kostnadsberäkning av matkostnader samt från 

Försäkringskassan gällande underhållsstöd för att fastställa högsta 

avgiften. 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till socialnämnden 
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§ 93 Dnr KS/2021:162 

Nya avgifter för korttidstillsyn för skolungdom över 12 
år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov enligt § 9.7 LSS 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 95, att införa avgifter 

gällande matkostnader från föräldrar för barn och unga som har insatsbeslut i 

form av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 

anslutning till skoldag och lov enligt 9 § 7 LSS- Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade. 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs  

och att ny avgift för matkostnader införs vid korttidstillsyn för skolungdom 

över 12 år enligt 9 § 7 LSS. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 118, 2021-08-23. 

Socialnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 102, 2021-06-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 95. 

2. Införa en ny avgift för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

utanför det egna hemmet i anslutning till skoldag eller lov enligt 9 § 

7 LSS från 1 oktober 2021 som utgår från Konsumentverkets 

kostnadsberäkning för matkostnader. 

3. Att avgift för korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS ska följa den revidering 

som görs årligen av Konsumentverket gällande kostnadsberäkning av 

matkostnader. 

4. Delegera rätten att fatta beslut om nya avgifter för korttidstillsyn för 

skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov enligt § 9.7 LSS. 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Socialnämnden 
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§ 94 Dnr KS/2021:125 

Anmäld handling till fullmäktige om svar på revisionen 
granskningrapport om barn och unga med psykisk 
ohälsa 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av svar på revisionens granskningsrapport om samverkan mellan 

region och kommun om barn och unga med psykisk ohälsa. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten, 2021-08-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige har tagit del av anmälan. 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av anmälan. 

 

 

_________________ 
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§ 95 Dnr KS/2021:191 

Motion om nolltaxa för hyreslokaler med 
ungdomsverksamhet 

Ärendebeskrivning 

Sjukvårdspartiet i Värmland har den 1 september 2021 lämnat in en motion 

om att kommunen undersöker möjligheten att införa nolltaxa för lokaler som 

används av föreningar med aktiviteter för barn- och ungdomar. 

Beslutsunderlag 

Motion från Sjukvårdspartiet, 2021-09-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Kommunledningskontoret 
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§ 96 Dnr KS/2021:192 

Motion om att utveckla Glaskogens naturreservat 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har den 3 september 2021 lämnat in en motion om att utveckla 

Glaskogens naturreservat. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2021-09-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Kommunledningskontoret 
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§ 97 Dnr KS/2021:193 

Fyllnadsval efter Ingemar Sundström (SD) som 
ersättare i socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval efter avlidne Ingemar Sundström (SD) som ersättare i 

socialnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C):  

Beslut 

Jimmy Jonasson (SD) utses till ny ersättare i socialnämnden. 

 

 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Socialnämnden 

Jimmy Jonasson 

Kommunledningskontoret, kansli- och HR-enhet 
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§ 98 Dnr KS/2021:194 

Avsägelse samt fyllnadsval efter Jonas Bönfors (SD) 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Jonas Bönfors (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden och därmed ska fyllnadsval göras. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Jonas Bönfors, 2021-09-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

avsägelsen samt utse Nina Johansson (SD) till ny ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Utse Nina Johansson (SD) till ny ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Nina Johansson 

Jonas Bönfors 

Kommunledningskontoret, kansli- och HR-enheten 
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§ 99 Dnr  

Fyllnadsval efter Stellan Herbertsson (SD) som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval efter Stellan Herbertsson (SD) som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige utser Jonas Bönfors (SD) till ny 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Jonas Bönfors (SD) till ny ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden. 

 

 

__________________ 

2021-09-10 Utdrag till 

Jonas Bönfors 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunledningskontoret, kansli- och HR-enhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


