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§ 131
Dnr 2022-00165
Svar på kommunrevisionens revisionsrapport löpande granskning 2021
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-14 och översänder det som svar till
kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 31 januari 2022 antagit revisionsrapport
avseende löpande granskning 2021. I rapporten framgår ett antal rekommendationer,
varav några kvarstår från tidigare år. Kommunrevisionen önskar svar från
kommunstyrelsen på nedanstående frågeställningar senast den 2 maj 2022.
-

Vilka åtgärder avser styrelsen att vidta med anledning av de rekommendationer
som redovisas i rapporten?

-

När avser styrelsen att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att
vara genomförda?

Kommunledningskontoret har tagit fram svar på ställda frågor och överlämnar dessa
till kommunstyrelsen för ställningstagande.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-03-14
Yttrande, 2022-03-14.
Revisionsrapport Löpande granskning, december 2021
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
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§ 132
Dnr 2020-01159
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om passivhus
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen
redan verkar för att det byggs hus som är energieffektiva när det är möjligt samt att i
stort sett all nyproduktion i kommunens bostadsbolag uppförs som passivhus.
Sammanfattning av ärendet
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 14 december 2021 om att kommunen ska verka för att innan
det byggs nya bostäder och verksamhetslokaler, skrivs avtal mellan parterna att
bygga passiv- eller plusenergihus i större omfattning. Motionären menar att intresset
för passivhus har varit klent i Kungsbacka trots att tekniken finns här.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-10
Yttrande från Eksta, 2021-06-05
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse/yttrande, 2021-04-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 87
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 17
Motion från Kent Stenhammar (S) Bygg för framtid, 2021-12-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets respektive Eva Borgs (S) yrkande om bifall.
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller
samhällsbyggnadskontorets förslag.
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§ 133
Dnr 2021-00957
Revidering av Kungsbacka kommuns klimatstrategi
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för Kungsbacka kommun 2022, daterad
2022-01-27.
Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257, upphör
samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen att Kungsbacka stad ska skyddas med
hjälp av ett yttre översvämningsskydd mot höga havsnivåer.
Sammanfattning av ärendet
I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of
Mayors) och förband sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa utsläppen av
växthusgaser samt öka tåligheten för klimatförändringar inom kommunens område.
Genom att ingå borgmästaravtalet förband sig kommunen också att anta en
klimatstrategi med mål och tillhörande åtgärdsförslag. En sådan klimatstrategi med
mål och åtgärdsförslag antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2018... I
2022 års översyn föreslås två justeringar av målen i klimatstrategin.
Förändringarna innebär blad annat ett nytt mål konsumtionsområdet vilket saknas i
Klimatstrategi 2018, bland annat för att det har varit svårt att mäta målluppfyllnad
inom detta område.
Utöver det har målet rörande att åtgärder senast 2040 ska finnas på plats för att
hantera de viktigaste utmaningarna ersatts med ett inriktningsbeslut om ett yttre
skydd mot höga havsnivåer.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-21
Klimatstrategi 2022-01-27
Klimatstrategins åtgärdsförslag, 2022-02-16
Uppföljningsrapport Klimatstrategi 2018, 2022-01-05
Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
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§ 134
Dnr 2020-00297
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12 m.fl. i Åsa
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom
Kläppa 1:12, Kläppa 1:13 och Kläppa 1:105 i Åsa.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för bostäder inom Kläppa 1:12, Kläppa 1:13 och del av Kläppa 1:105 i Åsa.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger söder om Ölmevallavägen, sydost om Åsa station. Uppdraget
innebär att ta fram en detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder.
Inriktningen stämmer överens med kommunens översiktsplan, fördjupad
översiktsplan för Åsa och planprogram för fastigheterna Stockalid 1:4, Kläppa 1:12,
1:13, 1:105 m.fl. i Åsa. Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 24
april 2018
En första del av planprogrammet har genomförts genom detaljplan för Stockalid 1:4
m.fl., som antogs av byggnadsnämnden den 27 januari 2022. Den detaljplanenen
möjliggör för 85 bostäder och en förskola. I närheten av planområdet ligger även
Stockalid 1:9 som har ett positivt planbesked för att pröva utbyggnad av bostäder.
Nu aktuellt planområde (delområde VII i planprogrammet) föreslås enligt
planprogrammet bebyggas med cirka 60 bostäder inom tre områden. Planområdet
består av skog i kuperad terräng vilket innebär att ny bebyggelse kommer behöva
anpassa till platsens förutsättningar.
Som en följd av terrängförhållanden och kostnad för att bebygga området kan en
högre exploateringsgrad än vad planprogrammet anger komma att krävas.
Detaljplanen kommer därför att pröva en högre exploatering än vad planprogrammet
föreslår om det visar sig vara lämpligt utifrån platsens förutsättningar. Lämpligheten
bör prövas främst med hänsyn till platsens topografi och stationsnära läge. Projektet
bidrar, gemensamt med detaljplan för Stockalid 1:4, till att gång- och cykelväg byggs
ut längs med Ölmevallavägen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-11
Översiktskarta Kläppa 1:12, 1:13 och 1:105, 2022-03-11
Projektbeställning för detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12, 1:13 och del av
1:105, 2022-03-08
Byggnadsnämnden 2022-01-27, § 12
Kommunstyrelsen 2018-04-24, § 95
Planprogram december 2016
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Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
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§ 135
Dnr 2019-00257
Förlängning av markanvisning och principavtal med Serneke Sverige
AB, detaljplan för Annebergs centrum
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner begäran från Serneke Sverige AB, innebärande att
gällande markanvisning och principavtal avseende del av fastigheterna Alafors 2:16
och 3:3 i Annebergs centrum, förlängs med 2 år till den 26 maj 2024, på i övrigt
oförändrade avtalsvillkor.
Sammanfattning av ärendet
Ett arbete pågår med att ta fram en detaljplan för utveckling av Annebergs centrum.
Planområdet omfattar bland annat delar av kommunens fastigheter Alafors 2:16 och
3:3. Marken har efter utförd markanvisningstävling 2017 anvisats till Serneke
Sverige AB som avser att bygga bostäderpå fastigheterna.
Kommunstyrelsen godkände ett principavtal tecknat med Serneke Sverige AB den 26
maj 2020. Avtalet ersätter tidigare markanvisningsavtal mellan parterna och reglerar
samarbetet mellan Serneke och kommunen i det fortsatta detaljplanearbetet för
utveckling av Annebergs centrum. Avtalet innebär även en förlängning av
markanvisningen med två år, till den 26 maj 2022.
Detaljplanen för området har varit ute på samråd under hösten 2020. Under
planarbetets gång har förutsättningarna för projektets genomförande förtydligats.
Bland annat är det fastställt att stabilitetshöjande förstärkningsåtgärder i kombination
med åtgärder för att minska skredrisken vid Kungsbackaån måste utföras innan
planförslaget kan genomföras. Inför granskningen av detaljplanen utförs därför fler
utredningar för att bedöma vilka åtgärder som är rimliga och vilket område som är
lämpligt att bebygga.
De fördjupade utredningarna påverkar projektets tidplan och därmed uppkommer det
ett behov av att på nytt förlänga principavtalet och markanvisningen, som annars
upphör den 26 maj 2022. Serneke har nu begärt en förlängning. Bedömningen är att
det är lämpligt att förlänga principavtalet och markanvisningen med 2 år, på i övrigt
oförändrade avtalsvillkor.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-09
Begäran om förlängning av principavtal från Serneke Sverige AB, 2021-12-03
Principavtal mellan Kungsbacka kommun och Serneke Sverige AB, undertecknat
2020-05-28
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Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
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§ 136
Dnr 2022-00084
Ansökan om planbesked för del av Vallda 4:78, skifte 2
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2021 att inte inleda någon planering
för 48 lägenheter i flerbostadshus och radhus inom fastigheten. Nu aktuell ansökan
gäller 38 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Kommunens bedömning är
fortfarande den samma, det vill säga att med hänvisning till de höga naturvärdena på
platsen samt den mycket kuperade terrängen med stora nivåskillnader avser inte
kommunen gå vidare med planering enligt ansökan. Det är kommunens bedömning
att en exploatering av platsen enligt ansökan skulle innebära ett stort ingrepp i naturoch kulturmiljön och påverka denna negativt.
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Vallda 4:78, skifte 2, har den 19 januari 2022 ansökt om
planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av 38
lägenheter i radhus och flerbostadshus.
I ansökan lämnas förslag på 12 lägenheter i radhus längs med fastighetens västra
gräns samt 26 lägenheter i flerbostadshus fördelat i fem fristående byggnadskroppar.
Alla bostadshus föreslås få två våningar. I ansökan redovisas möjlig placering av
totalt 45 parkeringsplatser för bil vilket innebär ett parkeringstal på 1,2
parkeringsplatser per lägenhet. Platsen föreslås angöras dels söder ifrån, via en ny
anslutning från Dyrestensvägen, dels norr ifrån, via Högarydsvägen.
Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten Vallda 4:78, skifte 2, inom
utvecklingsorten för Vallda. Inom utvecklingsorten finns ett utpekat område där
kommunen ser att den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen ska ske. Inom detta
område vill kommunen genom detaljplaner möjliggöra för utbyggnad av bostäder,
verksamheter och kommunal service. Vallda 4:78, skifte 2, ligger inte inom detta
område utan ligger i stället inom de yttre delarna av utvecklingsorten Vallda. Här kan
det finnas platser inom och i anslutning till villabebyggelsen som, om området har
god tillgång till vardagsservice och infrastruktur, kan kompletteras med några villor
till. Var och hur många nya tomtplatser området tål, prövas i lokaliseringsstudie som
beslutas i byggnadsnämnden. Därefter kan förhandsbesked ges.
Området som ansökan avser omfattar ett höjdområde samt sluttande branter mot
söder och öster. Nedanför branterna ansluter fastigheten till bostadsområdet ValldaEkås och detaljplan Vp84. I detta gränsområde finns ett antal stengärsgårdar som är
skyddade i detaljplanen. Längs med gränsen finns också en upptrampad
promenadstig.
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I samband med framtagande av den nya översiktsplanen gjordes en
naturvärdesinventering. Området som ansökan gäller, ligger inom naturvärdesklass 2
vilket bedöms som mycket höga naturvärden som bör bevaras.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-16
Ansökan om planbesked med bilaga, 2022-01-19
Karta, 2022-03-15
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
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§ 137
Dnr 2022-00118
Uppstart av projekt i lokalplan - Iserås skola och fullmåttshall
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Iseråsskola och fullmåttshall.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2022 finns medel avsatta för Iseråsskola och
fullmåttshall, löpnummer 335 och 140.
I flera år har behovet av förändrade lokaler på Iseråsskolan inklusive idrottshall
framförts av nämnden för Förskola & Grundskola liksom nämnden för Kultur &
Fritid. Behovet om lokalförändring kom med anledning av detta med i lokalplanen
för kommunbudget 2022.
Lokalförändringen syftar till att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för elever
och personal. Isersåsskolan består av ett antal skolbyggnader där vissa byggnader
kommer upprustas för att höja den tekniska statusen och byggnader som inte längre
används kommer att rivas. Även nybyggnation av skollokaler kommer att ske. Den
befintliga idrottshallen som är uttjänt kommer att ersättas med en fullmåtts idrottshall
med läktarfunktion.
Uppstart av projektet behöver ske under kvartal två år 2022. Kostnadsuppskattningen
för projektet har förändrats sedan lokalplanen för kommunbudget 2022 antogs.
Utökningen i investering på 27,5 miljoner kronor kommer att inarbetas i det förslag
till lokalplan för 2023–2027 som behandlas av kommunfullmäktige i juni 2022.
Projektet är planerat att vara klart år 2026. Utökningen beror på uppräkning då
skolprojektet i sin helhet är framflyttat ett år men främst på grund av senaste årets
erfarenheter av högre byggkostnader för ombyggnation. Utökningen beror också på
att storleken på fullmåttsidrottshallen har utökats för att inrymma läktarfunktion.
Efter årsskiftet startade detaljplanearbetet upp vilket innebär att projektet kommer
bedrivas parallellt med detaljplanen för att korta ned projekttiden
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i
beslutad Kommunbudget 2022, plan 2023–2024. Projekt som överstiger 15 miljoner
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-16
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024, lokaler och boende sida 46-52
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
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§ 138
Dnr 2022-00109
Ombudgeteringar och resultatfonder 2021
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med en total summa av 72 456 000
kronor. Resultatfonderna uppgår efter förändring till 531 576 000 kronor.
Kommunfullmäktige ombudgeterar 14 249 000 kronor till nämnderna.
Finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel med 10
000 000 kronor samt med 4 249 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda
medel.
Kommunfullmäktige godkänner en total investeringsvolym på 852 915 000 kronor
för 2022.
Av investeringsvolymen består 912 325 000 kronor av beslutad kommunbudget 2022
och av ombudgeteringar från 2021 med 158 320 000 kronor samt justering av
Kommunbudget 2022 med -217 730 000 kronor.
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av investeringar från 2021 till år
2022 med
158 320 000 kronor samt justering av Kommunbudget 2022 med -217 730 000
kronor.
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av investeringar från 2021 och till år
2023 med 246 791 000 kronor.
Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med
begränsningen om att den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om 2 904,3
miljoner kronor år 2022, (KF § 96/2021).
Sammanfattning av ärendet
I samband med genomgång av bokslutet för 2021 har det framställts önskemål från
nämnder och styrelse om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten ska
få disponeras 2022–2023 eller tillföras till resultatfonden.
Beslut om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas resultat och de
gällande reglerna för resultatfonder fattas i samband med bokslutet. Reglerna för hur
resultatfonder ska hanteras är beslutade i kommunbudgeten.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-04
Ombudgeteringar investeringar 2021

Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
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2022-04-05

§ 139
Dnr 2021-01246
Svar på Länsstyrelsens remiss över program för räddningstjänst vid
utsläpp av radioaktiva ämnen
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-17, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap,
21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med länsstyrelsens ansvar för
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) 4 kap 6§.
Kungsbacka kommun har likt andra berörda kommuner, länsstyrelser,
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Myndigheten för Samhällsskydd och
beredskap (MSB) fått möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsen i Hallands län
förslag på regionala planer, som ska börja gälla från den 1 juli 2022.
Program för räddningstjänst och dess delplaner beskriver främst länsstyrelsens
ansvar och uppgifter, men även andra aktörers roller, vid en kärnteknisk olycka på
Ringhals.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-17
Kommunledningskontorets yttrande över remiss Program för räddningstjänst, 202203-17
Missiv Program för räddningstjänst, 2021-12-20
Program för räddningstjänst, 2021-12-20
Delplan Larm, 2021-12-20
Delplan Kommunikation, 2021-12-20
Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter, 2021-12-20
Delplan Utrymning, 2021-12-20
Delplan Strålningsmätning, 2021-12-20
Delplan Saneringsplan, 2021-12-20
Delplan Länsstyrelsens fältplats, 2021-12-20
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
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§ 140
Dnr 2022-00144
Avstämning samhällsbyggnadsplan (från årshjul)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar arbetet med de
detaljplaner som samhällsbyggnadskontoret arbetar med.
Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunens arbete med samhällsbyggnadsplanering redovisas tre gånger per år och
har lite olika fokusområden.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.
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§ 141
Dnr 2022-00147
Information om arbetet med digital transformation (från årshjul)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet med den digitala
transformationen fortskrider. Informationen berör bland annat arbetet med digitala
välfärdstjänster inom nämnden för Vård & Omsorgs och Individ & Familjeomsorgs
verksamheter och arbetet med digitala samhällskanaler däribland nya kungsbacka.se.
Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunens arbete med digital transformation redovisas två gånger per år med lite
olika fokus vid varje tillfälle.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.
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§ 142
Dnr 2018-00045
Information om hållbart boende (från årshjul)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar kommunens
arbete med mottagande av flyktingar från Ukraina och läget hos Individ &
Familjeomsorg rörande bostäder för de grupper de arbetar med.
Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunens arbete med hållbart boende redovisas fyra gånger per år med lite olika
fokus vid varje tillfälle.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.
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§ 143
Dnr 2022-00014
Information från ledamöter och förvaltning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information:
-

Lägesrapport från Migrationsverket rörande Migrationsverkets tillfälliga boenden
i Halland.
Regeringens uppdrag till länsstyrelserna om att delta i genomförandet av
Migrationsverkets uppdrag att anskaffa boenden för skyddsbehövande enligt
massflyktsdirektivet

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald lämnar återkoppling på fråga rörande arrende
vid Lygnern.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.
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