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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning     

§ 68 Val av justerare  

§ 69 Kungörelse/föredragningslista  

§ 70 Avsägelser och val  

§ 71 Val till uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt åren 
2020-2023 

KF 2019/6 

§ 72 Val av vice ordförande i miljönämnden 2019  KF 2018/22 

§ 73 Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2019 KS 2019/140 

§ 74 Justerad budgetram 2019 efter extra lönekompensation KS 2019/141 

§ 75 Uppföljning av Energi- och klimatplanen KS 2019/124 

§ 76 Inköpspolicy för Trosa kommun KS 2019/142 

§ 77 Revidering av Alkohol- och drogpolicy för Trosa kommun KS 2019/137 

§ 78 Revidering av Riktlinjer för kultur- och idrottspriset KS 2019/143 

§ 79 Sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige KS 2019/127 

§ 80 Redovisning av obesvarade motioner KS 2019/65 

§ 81 Frågor KF 2019/3 

§ 82 Svar på interpellation om uppföljning av medel för 
sommarlovsaktiviteter  

KF 2019/24 

§ 83 Svar på motion om höjd ambitionsnivå i kommunens 
klimatpolitik 

KF 2018/32 

§ 84 Anmälan av inkomna motioner  

§ 85 Statistik över ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

KF 2019/1 
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§ 68 
 
Val av justerare 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Arne Karlsson (KD) och Annika Lundström (S) att 
justera dagens protokoll tillsammans med fullmäktiges ordförande. 
 
2. Daniel Portnoff (M) och Magnus Johansson (S) utses till justeringsledamöternas 
ersättare. 
 
Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer ske i Trosa kommunhus 
den 29 oktober 2019. 
 
___________ 
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§ 69 
 

Kungörelse/föredragningslista 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner utsänd föredragningslista. 
 
2. Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kungörelse om dagens sammanträde har anslagits på kommunens anslagstavla 
från och med den 15 oktober 2019 fram till och med sammanträdesdagen. 
Kungörelse om dagens sammanträde har skickats till samtliga ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 70 
 

Avsägelser och val 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Marina Fallais (MP)  avsägelse från uppdraget 
som ersättare i teknik- och servicenämnden. 
 
2. Kommunfullmäktig godkänner Ellinor Scheffers (MP) avsägelse från uppdraget 
som vice ordförande i miljönämnden.  
 
3. Kommunfullmäktige godkänner Jonas Serngards (S)  avsägelse från uppdraget 
som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 
 
4. Kommunfullmäktige godkänner Jan Malmgrens (M) avsägelse från uppdraget 
som ersättare i teknik- och servicenämnden. 
 
5. Britta Eklund (MP) väljs till ny ersättare i teknik- och servicenämnden. 
 
6. Platsen som ledamot i vård- och omsorgsnämnden hålls vakant.  
 
7. Platsen som ersättare ersättare i teknik- och servicenämnden hålls vakant.  
 
___________ 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Teknik- och servicenämnden 
Miljönämnden  
Vård- och omsorgsnämnden 
Marina Fallai 
Ellinor Scheffer 
Jonas Serngard 
Jan Malmgren 
Britta Eklund   
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§ 71 Dnr KF 2019/6 
 

Val till uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt 
åren 2020-2023   

Beslut 
Följande personer väljs till nämndeman vid Nyköpings tingsrätt åren 2020-2023: 
 
Gunnar Wrangby (M) 
Birgitta Petterson (M) 
Carl von der Esch (M) 
Helene Carlind (C) 
Jari Linikko (S) 
Karin Bråth (S) 
Gitte Jutvik-Guterstam (V) 
Johan Rehnström (SD) 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun ska välja 8 nämndemän. Tingsrättens instruktioner vid val av 
nämndemän har lämnats till respektive parti.  
 
Val av nämndemän ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen för 
att markera att uppdraget inte är politiskt, men det är partierna som ska nominera 
nämndemän.  
 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2019-09-04, § 9.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-09-04. 
Brev från Nyköpings tingsrätt med instruktioner om val till uppdrag som 
nämndeman, 2019-02-18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Nyköpings tingsrätt   
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§ 72 Dnr KF 2018/22 
 

Val av vice ordförande i miljönämnden 2019 

Beslut 
Marina Fallai (MP) väljs till vice ordförande i miljönämnden 2019. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska valberedningen bereda fyllnadsval om ärendet 
gäller ett ordförandeval. Ellinor Scheffer (MP) har kommit in med en avsägelse för 
sitt uppdrag som vice ordförande i miljönämnden.  
 
Valberedningen har inhämtat partiets nominering och föreslår nu att  
Marina Fallai (MP) blir ny vice ordförande i miljönämnden.  
 
Ledamöter och ersättare i nämnder väljs för ett kalenderår i taget enligt reglemente 
för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. I 
valberedningen/arvodeskommitténs protokoll står det felaktigt att valet av vice 
ordförande i miljönämnden görs för hela mandatperioden.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann Larson (M): Marina Fallai (MP) väljs till vice ordförande i miljönämnden 2019. 
 
 
Beslutsordning  
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ann Larsons förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2019-09-04, § 10. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-08-26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Miljönämnden 
Ellinor Scheffer 
Marina Fallai   
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§ 73 Dnr KS 2019/140 
 

Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2019  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 
2019 per 2019-08-31.  
 
2. 1 225 tkr omfördelas från kommungemensamma poster till Teknik- och 
servicenämnden avseende kapitaltjänstkostnader för genomgångsboende 
Industrigatan. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Resultatet per sista augusti är 28,2 Mkr att jämföra med 45,6 Mkr samma period 
föregående år. Prognos för helåret är 15,4 Mkr, en förbättring med 8,1 Mkr jämfört 
med budget 7,3 Mkr. Det positiva resultatet förklaras till största del av ett positivt 
finansnetto och högre skatteintäkter än budgeterat. 
 
I 2019 års centrala buffert finns 15 Mkr. Enligt avstämning per 31/8 beräknas 14,7 
Mkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 3,1 Mkr till Humanistiska 
nämnden. Det innebär en negativ avvikelse på 2,8 Mkr för kommunstyrelsens 
centrala buffert.  
 
I samband med beslut om delårsrapport görs också en budgetjustering och Teknik- 
och servicenämnden tilldelas medel för kapitaltjänstkostnader för 
genomgångsboende Industrigatan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Michael Swedberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Maria Arman (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-10-09, § 109. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-10-04. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.  
 
Kopia till:  
Nämnderna   
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§ 74 Dnr KS 2019/141 
 

Justerad budgetram 2019 efter extra lönekompensation  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till justerad budgetram 2019. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Inför 2019 års löneöversyn har följande grupper prioriterats: Förskollärare, lärare, 
sjuksköterskor, skolsköterskor, fysio- och fysioterapeuter, lärare kulturskola, 
bibliotekarier, kock och servicepersonal.  
 
Budgetmedel för extra satsningar på prioriterade grupper har budgeterats på 
kommungemensamma poster. Satsningen innebär att totalt 2,6 Mkr omfördelas 
från kommungemensamma poster till nämnderna. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-10-09, § 110. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund, personalchef Torbjörn 
Unnebäck och ekonomichef Marlene Bernfalk 2019-09-12. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Ekonomienheten 
Humanistiska nämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
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§ 75 Dnr KS 2019/124 
 

Uppföljning av Energi- och klimatplanen   

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Energi- och klimatplanen.  
 
2. Kommunfullmäktige godkänner förslagen till nya åtgärder i Energi- och 
klimatplanen. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun antog en ny Energi- och klimatplan 2018. Syftet med planen är att 
Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. 
Ett antal framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för energi- och 
klimatarbetet till år 2030. Till vardera framtidsbild har ett åtgärdspaket tagits fram. 
Ekoutskottet ansvarar för årlig uppföljning av åtgärder och energinyckeltal och 
redovisar det till kommunfullmäktige. Vid uppföljning kan även nya åtgärder lyftas 
in.  
 
Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda 
kommunala bolagen. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och 
lyfts in i respektive mål och budgetdokument samt verksamhetsplaner. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Björnmalm (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Maria Arman (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-10-09, § 111. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.  
Kommunstyrelsens ekoutskott 2019-08-26, § 37 
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2019-08-20.  
Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2019.  
 
 
Kopia till:  
Ekoutskottet 
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§ 76 Dnr KS 2019/142 
 

Inköpspolicy för Trosa kommun   

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar Inköpspolicy för Trosa kommun.  
 
2. Kommunfullmäktige upphäver Upphandlings- och inköpspolicy för Trosa 
kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
I förslag till Inköpspolicy för Trosa kommun har innehållet från nu gällande 
Upphandlings- och inköpspolicy uppdaterats och rutinbeskrivningar har tagits bort 
för att istället skrivas in i en rutinbeskrivning för inköpsprocessen. I den nya policyn 
har också hållbarhetskrav utvecklats. Upphandlings- och inköpspolicy för Trosa 
kommun antagen av KF 2011, reviderad 2015, upphävs och ersätts av Inköpspolicy 
för Trosa kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med markerat tillägg i 
punkt tre under rubriken Syfte och Detta kan uppfyllas genom att:  

• säkerställa att inköp och upphandlingar sker i enlighet med gällande 
lagstiftning, regler och avtal på arbetsmarknaden och kommunens 
riktlinjer samt att de utförs med en god och långsiktig hållbar ekonomisk 
situation för kommunen, 

John Carlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till Magnus Johanssons (S) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-10-09, § 112. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.  
Teknik- och servicenämnden 2019-09-26, § 55. 
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och upphandlare Inger 
Edman, 2019-09-16.  
Förslag till Inköpspolicy för Trosa kommun. 
 
 
Kopia till:  
Teknik- och servicenämnden 
Författningssamlingen   
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§ 77 Dnr KS 2019/137 
 

Revidering av Alkohol- och drogpolicy för Trosa kommun  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderad Alkohol- och drogpolicy för Trosa kommun. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2018, § 150 att samtliga 
styrdokument ska ses över och vid behov uppdateras eller upphävas under 2019.  
 
En översyn av personalenhetens styrdokument har därför genomförts. Vid 
översynen framkom bland annat att kommunens Alkohol- och drogpolicy, antagen 
av kommunfullmäktige 2004-03-24 § 19, behöver aktualiseras.  
 
Innehållsmässigt innebär revideringen inga stora förändringar. 
Rehabiliteringsavtalet är bortaget då detta dokument är ersatt med en 
handlingsplan i Rehabiliteringsprocessen. Även inaktuella telefonnummer och namn 
är borttagna. Tidigare Alkohol- och droppolicy är numera uppdelad i två dokument, 
Alkohol- och drogpolicy och Rutin för arbetet med alkohol- och drogfrågor. Rutinen 
beskriver hur arbetet bedrivs samt råd. Rutindokument antas av förvaltningen 
genom verkställighet.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-10-09, § 113. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.  
Tjänsteskrivelse från personalchef Torbjörn Unnebäck och HR-konsult Catarina 
Lindgren, 2019-09-19.  
Förslag till reviderad Alkohol- och drogpolicy för Trosa kommun. 
Alkohol- och drogpolicy antagen av kommunfullmäktige 2004-03-24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Personalenheten 
Författningssamlingen  
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§ 78 Dnr KS 2019/143 
 

Revidering av Riktlinjer för kultur- och idrottspriset  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens förslag till Riktlinje för 
Trosa kommuns kultur- och idrottspriser. 
 
2. Den reviderade riktlinjen gäller från och med år 2020. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kultur- och Idrottspriset har delats ut i Trosa kommun sedan 2008. Kulturpriset 
tilldelas den person som bedöms ha utfört den största/viktigaste kulturgärningen i 
kommunen under året eller över tid, och Idrottspriset tilldelas den eller de personer 
upp till 20 år som bedöms ha utförs den största/viktigaste idrottsprestationen. 
 
Önskemål har framförts från föreningslivet om att införa ytterligare minst en 
priskategori, där även prestationer utöver de idrottsliga ska kunna premieras. För 
att möta dessa önskemål föreslås nu att kategorin Årets lag/ledare införs. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-10-09, § 114. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.  
Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-26, § 62. 
Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2019-09-20. 
Förslag till reviderad riktlinje Kultur- och idrottspriset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kultur- och föreningschef  
Kultur- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen   
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§ 79 Dnr KS 2019/127 
 
Sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige    
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2020 för 
kommunfullmäktige. 
 
___________ 
 
Ärendet 
För år 2020 ska sammanträdestider fastställas för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid framtagandet av 
sammanträdesplanen har hänsyn tagits till de ekonomiska processerna som leder 
fram till: 

• årsredovisning 2019,  
• kvartalsrapport 2020,  
• budget 2021,  
• delårsbokslut 2020 
• och reviderad budget 2021.  

Nämnderna beslutar om sina egna sammanträdestider. För att kommunens 
ekonomiska processer ska fungera är det viktigt att nämnderna utgår från den 
beslutade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott och placerar sina sammanträden i förhållande till 
den. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-09-04, § 97. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26.  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-08-21. 
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§ 80 Dnr KS 2019/65 
 

Redovisning av obesvarade motioner    

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av 
obesvarade motioner, daterad 2019-09-30. 
 
___________ 
 
Ärendet 
I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om 
året, i april och oktober, redovisa de motioner som inkommit men ännu inte 
besvarats. För närvarande bereds fem motioner för besvarande i fullmäktige. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-10-09, § 115. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.  
Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg, 2019-09-30. 
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§ 81 Dnr KF 2019/3 
 

Frågor 

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ingen fråga har lämnats in till dagens 
sammanträde. 
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§ 82 Dnr KF 2019/24 
 

Svar på interpellation om uppföljning av medel för 
sommarlovsaktiviteter       

Beslut  
1. Interpellationen får ställas. 
 
2. Interpellationen anses vara besvarad. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Tommy Fogelberg (V) har kommit in med en interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Lena Isoz (M) om uppföljning av medel för 
sommarlovsaktiviteter   
 
Ärendets beredning 
Interpellationssvar från Lena Isoz (M) 2019-10-07. 
Interpellation från Tommy Fogelberg (V) 2019-10-02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 83 Dnr KF 2018/32 
 

Svar på motion om höjd ambitionsnivå i kommunens 
klimatpolitik  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Trosa kommun har högt ställda miljömål. Kommunfullmäktige antog i juni 2019 ett 
övergripande mål som anger att kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling 
och ligga på topp 20 av Sveriges Ekokommuner. Kommunfullmäktiges mål ska vara 
övergripande formulerade och styrande så att kommunstyrelsen och nämnderna 
kan definiera egna mål som är relevanta för sina ansvarsområden. 
 
I kommunens Energi- och klimatplan anges ett antal åtgärder som syftar till att 
minska utsläpp av växthusgaser både för den egna kommunala verksamheten och 
för kommunen i stort. Planens mål kommer som brukligt ses över i samband med 
att planen revideras nästa gång. 
 
Energi och klimat är viktiga aspekter i kommunens översiktsplanearbete och dessa 
frågor är naturligtvis centrala vid framtagandet av en ny kommuntäckande 
översiktsplan. Den största möjligheten att reducera klimatpåverkan från ny 
bebyggelses är i samband med valet av lokalisering vilket avgörs i översiktsplanen.  
De vägledande principerna för ny bebyggelse kommer likt tidigare att vara 
förtätning i befintliga tätorter samt exploatering i kollektivtrafiknära lägen eller i 
stråk där kollektivtrafik i närtid kan etableras.  
  
Det är viktigt att vi arbetar med smarta lösningar för att minska vår egen inverkan 
på klimatet samtidigt som vi gör det enkelt för våra invånare att kunna göra 
klimatsmarta val. Vi har arbetat med detta under många år och har fortsatt höga 
ambitioner. 
 
___________ 
 
Reservation 
Maria Arman (MP), Tommy Fogelberg (V) och Magnus Johansson (S) reserverar sig 
mot beslutet.  
 
___________ 
 
 
 
 
Forts. 
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Forts. § 83 
 
 
Ärendet 
Maria Arman (MP) och Ellinor Scheffer (MP) har 2018-10-26 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige där de föreslår kommunfullmäktige:   

1. Att uppdra åt ekoutskottet att ta fram en ny energi- och klimatplan som 
leder till en 16 % sänkning av den kommunala verksamhetens utsläpp av 
växthusgaser under den kommande mandatperioden och bidrar till att 
underlätta samma minskning av utsläppen från invånarnas leverne.  

2. Att i arbete med översiktsplanen identifiera utmaningar som försvårar för 
nya invånare att nå minskade växthusgasutsläpp per capita och föreslå 
åtgärder för att expansionen skall bli växthusneutral.  

3. Att klimatpåverkan belyses i nya detaljplaner och att dessa utformas så att 
klimatneutralitet på sikt blir möjlig.  

4. Att ett ytterligare mål för kommun fullmäktige införs innebärande minst 4 % 
minskning per år av växthusgasutsläpp från kommunkoncernens 
verksamhet. 

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Maria Arman (MP): Bifall till motionen. 
Anna Wirmark (V): Bifall till motionen. 
Ellinor Scheffer (MP): Bifall till motionen. 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2019-10-09, § 116. 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2019-10-01.  
Kommunstyrelsens ekoutskott 2019-09-30, § 48. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.  
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2019-09-02.  
Motion angående höjd ambitionsnivå i kommunens klimatpolitik. 
 
 
 
Kopia till:  
Ekoutskottet  
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§ 84 
 

Anmälan av inkomna motioner 

Beslut 
Anmälda motioner överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Följande motioner anmäls vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige:  
 

 Motion Ställd av 
1. Motion: Efterlevnad av regelverket för 

tennorganiska föreningar på båtar 
(Dnr KF 2019/25) 

Maria Arman (MP) 

   
2. Motion: Strategi för digitalisering 

(Dnr KF 2019/26) 
Tommy Fogelberg (V) och 
Magnus Johansson (S)  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunstyrelsen 
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§ 85  Dnr KF 2019/1  
 

Statistik över ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de tagit mot statistikrapporter över 
ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6h §) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS 28h §) ska ansvarig nämnd lämna en statistikrapport till 
kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 
kap. 1 § och LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal. 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen 2019-07-08, statistikrapport SoL 
kvartal 2 2019. 
Tjänsteskrivelse från myndighetschef Mirna Basic 2019-08-26, statistikrapport SoL 
och LSS kvartal 2 2019.  
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