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§146
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Justerandes sign

Meddelanden
Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om Skattegårdsparken
Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om utegym på Erikstorp
Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening
Mål och budget 2021-2023 för Bollebygds kommun
Kommunal skattesats 2021 för Bollebygds kommun
Revidering av arkivreglemente för Bollebygds kommun
Svar på motion (MP) om miljövänliga markmaterial på lekplatser och fotbollsplaner
Inkommen motion: Motion (S) om arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds
kommun
Inkommen fråga: Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande om reviderade
reglementen
Inkommen interpellation (S) till kommunstyrelsens ordförande om vad som görs för
näringslivsklimatet i kommunen
Kompletteringsval av ersättare (C) i samhällsbyggnadsnämnden - bordlagt ärende
Val av ny revisor i Sjuhärads samordningsförbund
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§138
Meddelanden
Anmälningar
 KS2019/303-45
Delårsrapport 2020 för Tolkfömedling väst
 KS2019/303-47
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 22
september 2020 - Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2019
 KS2019/303-48
Protokollsutdrag § 61 200918 Målbild tåg 2028 inklusive storregional
busstrafik + yttrande
 KS2018/240-41
Ny ledamot i kommunfullmäktige Carl Pålsson (FR)
 KS2019/281-6
§138 KS Svar på medborgarförslag om ny skola i Bollebygd
 KS2019/303-51
Protokollsutdrag § 74 201023 Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund Delårsbokslut 2020
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§139

KS2020/232

Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om
Skattegårdsparken
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för
handläggning och beslut.
Ärendet
Berit Slettemo-Carlsson och Rosey Rinde föreslår i medborgarförslag daterat 2020-10-14 att det
byggs ytterligare sittplatser i Skattegårdsparken i Bollebygd.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om Skattegårdsparken_maskad
Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§140

KS2020/228

Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om utegym på
Erikstorp
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för
handläggning och beslut.
Ärendet
Sara Winberg föreslår i medborgarförslag daterat 2020-10-11 att kommunen anordnar ett utegym
i någon form på gamla tennisbanan i Erikstorp.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om utegym på Erikstorp_Bortredigerad
Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§141

KS2020/211

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening
Beslut
Bollebygds kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) inbetala ett
insatsbelopp om 1 600 000 kronor.
Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av
kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och
2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare.
Ärendet
Bollebygds kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken
bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och
finansiella institutioner.
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor.
Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i
avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i
förlagslånen.
Bollebygds kommuns förlagslån till Föreningen uppgår till 1,6 mnkr, jämte ränta. Genom
regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till
Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd av det, och i enlighet med
punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av
Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att
öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i
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form av en kapitalinsats.
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya
nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för
regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har
kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt
följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/inv, kommun) Kapitalinsats (kr/inv, region)
900
180
1 000
200
1 100
220
1 200
240
1 300
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, se till att deras kapitalinsatser i Föreningen minst
uppgår till ovan angivna belopp. Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i
enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp
motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bollebygds kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) inbetala ett
insatsbelopp om 1 600 000 kronor. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalningen. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1
300 kr per invånare.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 §167 KS Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening
 Information från Kommuninvest om kapitalisering
 Bilaga 1 Förslag missiv och beslutformulering
 Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån
Skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomiavdelningen)
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§142

KS2020/210

Mål och budget 2021-2023 för Bollebygds kommun
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer vision, mål och ekonomiska ramar enligt budgetförslag från (FR),
(M), (KD), (C) och (L).
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om tilläggsanslag för ofördelade
kostnader upp till det belopp som anges i budgetförslaget.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om nya lån upp till 70 mnkr avseende
2021 för att finansiera verksamhetens investeringar.
Reservation
Otto Andreasson (S), Peter Rosholm (S), Lars-Erik Olsson (S), Carina Svensson (S), Ulf Rapp
(S), Barbro Orrestrand (S) och Emma Isfeldt (S) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut
till förmån för eget budgetförslag.
Sassi Wemmer (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget
budgetförslag.
Fredrik Lind (SD), Monika Svensson (SD), Caroline Frodin (SD), Lisette Vermeulen (SD),
Caroline Nordengrip (SD) och Andreas Nordengrip (SD) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget budgetförslag.
Tomas Ridell (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Ärendet
Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår).
I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå
hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara
vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska
anges. Det budgeterade resultatet för 2021 är 4 598 tkr, vilket motsvarar 0,78 % av skatteintäkter
och generella bidrag. Den totala investeringsvolymen uppgår för treårsperioden till 680 500 tkr.
Utskickat till kommunfullmäktiges sammanträde finns tre budgetförslag; Bollebygdsalliansens
(Folkets Röst, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna), förslag från (S)
och (MP), samt förslag från (SD).
Dagens sammanträde
Debatten inleds av Michael Plogell (FR) som representant för Bollebygdsalliansens (majoritetens)
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budgetförslag. Därefter görs inlägg av Lars-Erik Olsson (S) som representant för
Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag, och Lisette Vermeulen (SD) som
representant för Sverigedemokraternas budgetförslag. Efter den första delen av budgetdebatten
lämnas ordet fritt, med rätt till replik och kontrareplik. Inlägg i debatten görs i tur och ordning av;
Sassi Wemmer (MP), Ulf Rapp (S), Barbro Orrestrand (S), Jonny Svensson (S), Ingridh Anderén
(M), Sverre Fredriksson (M), Göran Augustsson (M), Fredrik Olofsson (C), Carina Svensson (S),
Rose-Marie Grune (MP), Otto Andreasson (S), Hannu Sutinen (L), Rune Kennborn (KD), Sassi
Wemmer (MP), Emma Isfeldt (S), Barbro Orrestrand (S), Peter Rosholm (S), Otto Andreasson
(S), Carl Pålsson (FR) och Sassi Wemmer (MP).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer vision, mål och ekonomiska ramar enligt förslag från (FR), (M),
(KD), (C) och (L). Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om tilläggsanslag
för ofördelade kostnader upp till det belopp som anges i budgetförslaget. Kommunfullmäktige
ger kommunstyrelsen rätt att besluta om nya lån upp till 70 mnkr avseende 2021 för att finansiera
verksamhetens investeringar.
Ledamöternas förslag till beslut
Michael Plogell (FR), Ingridh Anderén (M), Sverre Fredriksson (M), Göran Augustsson (M),
Fredrik Olofsson (C), Hannu Sutinen (L), Rune Kennborn (KD) och Carl Pålsson (FR) föreslår
bifall till kommunstyrelsens (Bollebygdsalliansens) budgetförslag.
Lars-Erik Olsson (S), Sassi Wemmer (MP), Barbro Orrestrand (S), Ulf Rapp (S), Carina Svensson
(S), Otto Andreasson (S), Emma Isfeldt (S) och Peter Rosholm (S) föreslår bifall till
budgetförslag från (S) och (MP).
Lisette Vermeulen (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Beslutsgång 1
Ordföranden konstaterar att det finns tre budgetförslag. Därefter ställer ordföranden de tre
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens (Bollebygdsalliansens) budgetförslag. Omröstning begärs och ska
genomföras. Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Första beslutsgången rör vilket förslag som blir motförslag till kommunstyrelsens. Följande
beslutsgång godkänns vid omröstningen;
Ja-röst för budgetförslag från (S) och (MP)
Nej-röst för budgetförslag från (SD)
Omröstningsresultat 1
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster antar kommunfullmäktige budgetförslag från (S) och (MP) som
motförslag. 15 ledamöter avstår från att rösta. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen
i protokollet.
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Beslutsgång 2
Ordföranden ställer kommunstyrelsens (Bollebygdsalliansen) förslag mot budgetförslag från (S)
och (MP) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens budgetförslag.
Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen;
Ja-röst för kommunstyrelsens (Bollebygdsalliansens) budgetförslag
Nej-röst för budgetförslag från (S) och (MP)
Omröstningsresultat 2
Med 15 ja-röster mot 9 nej-röster antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens
(Bollebygdsalliansens) budgetförslag. 6 ledamöter avstår från att rösta. Omröstningslista finns i
anslutning till paragrafen i protokollet.
Reservation
Otto Andreasson (S), Peter Rosholm (S), Lars-Erik Olsson (S), Carina Svensson (S), Ulf Rapp
(S), Barbro Orrestrand (S) och Emma Isfeldt (S) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut
till förmån för eget budgetförslag.
Sassi Wemmer (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget
budgetförslag.
Fredrik Lind (SD), Monika Svensson (SD), Caroline Frodin (SD), Lisette Vermeulen (SD),
Caroline Nordengrip (SD) och Andreas Nordengrip (SD) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget budgetförslag.
Tomas Ridell (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
 §170 KS Mål och budget 2021-2023 för Bollebygds kommun
 Budget och mål 2021-2023 för Bollebygds kommun, förslag från (S) och (MP)
 Budget och mål 2021-2023 för Bollebygds kommun, förslag från (SD)
 Beredning av revisorernas budget 2021
 MBL-protokoll, budget 2021
Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden, kommunstyrelsen
(ekonomiavdelningen)
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Voteringslista: §142
Ärende: Mål och budget 2021-2023 för Bollebygds kommun, KS2020/210
Voteringslist(or)
Omröstning 1 - motförslag till huvudförslag

Ledamot
Peter Hemlin (M), ordförande
Otto Andreasson (S), vice ordförande
Monika Svensson (SD), 2:e vice ordförande
Peter Rosholm (S), ledamot
Emma Isfeldt (S), ledamot
Lars-Erik Olsson (S), ledamot
Ulf Rapp (S), ledamot
Carina Svensson (S), ledamot
Sassi Wemmer (MP), ledamot
Tomas Ridell (V), ledamot
Caroline Nordengrip (SD), ledamot
Caroline Frodin (SD), ledamot
Lisette Vermeulen (SD), ledamot
Ingridh Anderén (M), ledamot
Tomas Andersson (M), ledamot
Michael Plogell (FR), ledamot
Carl Pålsson (FR), ledamot
Mattias Tellander (FR), ledamot
Stefan Larsson (FR), ledamot
Fredrik Olofsson (C), ledamot
Roland Andersson (C), ledamot
Hannu Sutinen (L), ledamot
Barbro Orrestrand (S), ersättare
Fredrik Lind (SD), ersättare
Andreas Nordengrip (SD), ersättare
Sverre Fredriksson (M), ersättare
Göran Augustsson (M), ersättare
Göran Eriksson (C), ersättare
Krister Schwartz (KD), ersättare
Rune Kennborn (KD), ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

Omröstning 2 - kommunstyrelsens mot (S) och (MP) förslag
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Ledamot
Peter Hemlin (M), ordförande
Otto Andreasson (S), vice ordförande
Monika Svensson (SD), 2:e vice ordförande
Peter Rosholm (S), ledamot
Emma Isfeldt (S), ledamot
Lars-Erik Olsson (S), ledamot
Ulf Rapp (S), ledamot
Carina Svensson (S), ledamot
Sassi Wemmer (MP), ledamot
Tomas Ridell (V), ledamot
Caroline Nordengrip (SD), ledamot
Caroline Frodin (SD), ledamot
Lisette Vermeulen (SD), ledamot
Ingridh Anderén (M), ledamot
Tomas Andersson (M), ledamot
Michael Plogell (FR), ledamot
Carl Pålsson (FR), ledamot
Mattias Tellander (FR), ledamot
Stefan Larsson (FR), ledamot
Fredrik Olofsson (C), ledamot
Roland Andersson (C), ledamot
Hannu Sutinen (L), ledamot
Barbro Orrestrand (S), ersättare
Fredrik Lind (SD), ersättare
Andreas Nordengrip (SD), ersättare
Sverre Fredriksson (M), ersättare
Göran Augustsson (M), ersättare
Göran Eriksson (C), ersättare
Krister Schwartz (KD), ersättare
Rune Kennborn (KD), ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
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§143

KS2020/227

Kommunal skattesats 2021 för Bollebygds kommun
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen 2021 till 21,59 per skattekrona, dvs oförändrad.
Ärendet
Enligt 11 kap § 8 kommunallag (2017:725) ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen
före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det får budgetförslaget upprättas i
november månad. I så fall ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen
för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen 2021 till 21,59 per skattekrona, dvs oförändrad.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 §168 KS Kommunal skattesats 2021 för Bollebygds kommun
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§144

KS2019/35

Revidering av arkivreglemente för Bollebygds kommun
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arkivreglemente för Bollebygds kommun, daterat
2020-10-01.
Kommunfullmäktige beslutar att tidigare arkivreglemente, antaget av fullmäktige 2009-09-17, §
120, upphör att gälla.
Ärendet
Bollebygds kommun är skyldig att följa de lagar och riktlinjer som gäller för hantering av
allmänna handlingar. För att kommunen ska åstadkomma en effektiv, säker och ändamålsenlig
ärende- och dokumenthantering behöver kommunen ett aktuellt och uppdaterat regelverk i form
av ett arkivreglemente. Reglementet gäller för kommunens alla myndigheter. Med myndighet
avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt
andra kommunala instanser med självständig ställning. Reglementet är teknikneutralt och gäller
oavsett hur informationen lagras, struktureras och förmedlas.
Målet med reglementet är att i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen skapa en god
offentlighetsstruktur vid hantering av allmänna handlingar i Bollebygds kommun. Detta innebär
att de berörda nämnderna och styrelsen bland annat ska se till att allmänna handlingar kan lämnas
ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen och att rätten att ta del av
allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet
bevaras. Syftet med reglementet är att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras och att
närmare precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer av lag
eller förordning.
Av arkivreglementet framgår att kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Bollebygds kommun. Hos
arkivmyndigheten ska det finnas ett kommunarkiv. Kommunstyrelseförvaltningen är operativ
instans som sköter kommunarkivet, och ska vårda förvarat arkivbestånd i kommunarkivet samt
främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och
forskning. Arkivmyndigheten ska utöva tillsyn över nämnders och styrelsers arkivvård enligt lag,
och lämna rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande arkivvården i
kommunen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arkivreglemente för Bollebygds kommun, daterat
2020-10-01. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare arkivreglemente, antaget av fullmäktige
2009-09-17, § 120, upphör att gälla.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 §173 KS Revidering av arkivreglemente för Bollebygds kommun
 Arkivreglemente för Bollebygds kommun
Skickas till
Kommunsekreterare, kommunchef
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§145

KS2019/261

Svar på motion (MP) om miljövänliga markmaterial på lekplatser
och fotbollsplaner
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att motionens intentioner och förslag
redan utförs.
Reservation
Sassi Wemmer (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget förslag.
Ärendet
Rose-Marie Grune (MP) föreslår i en motion inkommen 2019-11-04, att Bollebygds kommun
vid planering av nya lekytor och idrottsplaner och vid upphandling uppställer krav på plastoch gummifritt material, och att Bollebygds kommun tar fram en handlingsplan för att fasa ut
de konstgräsplaner och lekytor som innehåller plast- och gummigranulat och istället byter ut
mot miljövänligare alternativ såsom t ex bark, kork, cellulosaflis eller andra naturmaterial.
Motionären föreslår även att Bollebygds kommun ser över underhållsrutiner och skyddsåtgärder
för att minimera slitage och därmed uppkomst av mikroplaster samt förhindra spridning till
miljön genom att t ex installera granulatfällor och mikroplastfilter i
dagvattenbrunnar. Kommunfullmäktige har på sammanträde 2019-11-14, § 155, remitterat
motionen till kommunstyrelsen för handläggning.
Kommunstyrelseförvaltningen har vid handläggning av motionen begärt synpunkter och underlag
från samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunens upphandlingsansvariga
tjänsteperson. Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för park/avfall håller med om att
Bollebygds kommun vid planering av nya lekytor och idrottsplaner och vid upphandling ska ställa
krav på plast- och gummi-fritt material. Parkavdelningen ämnar använda plast- och gummifria
material som fallskydd när man gör om befintliga eller upphandlar nya lekplatsområden och
parker. Vad gäller att fasa ut de konstgräsplaner och lekytor som innehåller plast- och
gummigranulat svarar parkavdelningen att det finns två områden där det ligger gummimattor.
Det är Erikstorps lekplats vid änden på Bjälkvägen där lades det ut 2007 och dessa är redan
inplanerade för utbyte till fallsand under 2020. Den andra ytan är Skattegårdsparken som togs i
bruk 2018. Den tekniska livslängden på dessa mattor är 15-20 år. Parkavdelningen ser inte att
man har resurser till att byta ut dem i förtid utan det som utförs är en kontinuerligt noggrann
bevakning av mattorna, och byta ut mot annat material så fort man märker att mattorna börjar
närma sig slutet på sin tekniska livslängd. Vad gäller att se över underhållsrutiner och
skyddsåtgärder för att minimera slitage och uppkomst av mikroplaster svarar parkavdelningen att
man redan har underhållsrutiner vad gäller lekplatser där personalen på regelbunden basis ser
över vilket skick lekplatserna ha. Vidare utförs en årlig besiktning där man får ett protokoll på
felen på lekplatserna och där man åtgärdar felen allteftersom de upptäcks. Skyddsåtgärd i att
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installera granulatfällor och mikroplastfilter får man vid behov ta fram en offert på i samarbete
med VA-avdelningen och se vad resurserna räcker till.
Kommunens lokalstrateg yttrar sig kring konstgräsplanen i Olsfors. Kommunen äger planen men
mellan Bollebygds kommun och Olsfors IF finns ett avtal om skötsel av konstgräsplanen. Det
finns också en konstgräsplan vid Bollebygdskolan. Där finns inga plastkulor/granuler utan man
har sand som fyllnad. Man har även gummiasfalt utifrån säkerhetsaspekt för barnen. Vid
planering av nya lekytor för barn eller utbyte av annan utrustning har kommunen i större
utsträckning börjat använda naturmaterial både på utrustning och som fallskydd, t ex bark vid
Nolåns förskola. Enligt kommunens upphandlingsansvarige kommer kommunen vid
upphandling av nya lekplatsområden att ställa krav på plast- och gummifria material. Så länge
marknaden har material som också är ekonomiskt försvarbart är det inga problem. Kommunen
försöker ställa rimliga miljökrav i alla upphandlingar man gör numera, och kommunen följer de
kriterier som finns att ta del av via Upphandlingsmyndigheten.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att motionens intentioner och förslag
redan utförs.
Ledamöternas förslag till beslut
Sassi Wemmer (MP), med instämmande av Ulf Rapp (S), föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels kommunstyrelsens om avslag, dels Sassi
Wemmers (MP) m.fl om bifall. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och ska
genomföras. Följande beslutsordning godkänns vid omröstningen:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Sassi Wemmers (MP) förslag.
Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster mot 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens
förslag. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.
Reservation
Sassi Wemmer (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
 §174 KS Svar på motion (MP) om miljövänliga markmaterial på lekplatser och
fotbollsplaner
 Motion om miljövänliga markmaterial på lekplatser och fotbollsplaner
 Svar på motion (MP) om miljövänliga markmaterial på lekplatser och fotbollsplaner
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Voteringslista: §145
Ärende: Svar på motion (MP) om miljövänliga markmaterial på lekplatser och fotbollsplaner,
KS2019/261
Voteringslist(or)
Svar på motion

Ledamot
Peter Hemlin (M), ordförande
Otto Andreasson (S), vice ordförande
Monika Svensson (SD), 2:e vice ordförande
Peter Rosholm (S), ledamot
Emma Isfeldt (S), ledamot
Lars-Erik Olsson (S), ledamot
Ulf Rapp (S), ledamot
Carina Svensson (S), ledamot
Sassi Wemmer (MP), ledamot
Tomas Ridell (V), ledamot
Caroline Nordengrip (SD), ledamot
Caroline Frodin (SD), ledamot
Lisette Vermeulen (SD), ledamot
Ingridh Anderén (M), ledamot
Tomas Andersson (M), ledamot
Michael Plogell (FR), ledamot
Carl Pålsson (FR), ledamot
Mattias Tellander (FR), ledamot
Stefan Larsson (FR), ledamot
Fredrik Olofsson (C), ledamot
Roland Andersson (C), ledamot
Hannu Sutinen (L), ledamot
Barbro Orrestrand (S), ersättare
Fredrik Lind (SD), ersättare
Andreas Nordengrip (SD), ersättare
Sverre Fredriksson (M), ersättare
Göran Augustsson (M), ersättare
Göran Eriksson (C), ersättare
Krister Schwartz (KD), ersättare
Rune Kennborn (KD), ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21
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§146

KS2020/231

Inkommen motion: Motion (S) om arbetsordning för
kommunfullmäktige i Bollebygds kommun
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för handläggning.
Ärendet
Ulf Rapp (S) föreslår i en motion daterad 2020-10-13 att fullmäktiges arbetsordning kompletteras
med tid för svar på inkomna frågor; "Frågan ska senast kl. 13 dagen före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den, skickas till den ordförande eller vice ordförande som frågan
är ställd till".
Beslutsunderlag
 Motion (S) om arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun
Skickas till
Kommunstyrelsen
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§147

KS2020/230

Inkommen fråga: Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande om
reviderade reglementen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad i och med svar från kommunstyrelsens
ordförande.
Ärendet
Peter Rosholm (S) har inkommit med en fråga 2020-10-14, ställd till kommunstyrelsens
ordförande Michael Plogell (FR) om när de reviderade reglementena för kommunstyrelsen och
nämnderna blir klara.
Kommunstyrelsens ordförande Michael Plogell (FR) besvarar frågan.
Beslutsunderlag
 Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande om reviderade reglementen
 §135 Kf Inkommen fråga: Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande om reviderade
reglementen
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§148

KS2020/243

Inkommen interpellation (S) till kommunstyrelsens ordförande om
vad som görs för näringslivsklimatet i kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige tillåter att interpellationen får ställas. Interpellationen kommer att besvaras
vid fullmäktiges nästa sammanträde.
Ärendet
Peter Rosholm (S) har i skrivelse daterad 2020-10-29 begärt att få ställa en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Michael Plogell (FR) om vad som görs för näringslivsklimatet i
kommunen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige tillåter att interpellationen får ställas och finner att
den får ställas. Ordföranden meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid fullmäktiges
nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
 Interp företagsklimat 201019 påskriven
Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
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§149

KS2018/224

Kompletteringsval av ersättare (C) i samhällsbyggnadsnämnden bordlagt ärende
Beslut
Kommunfullmäktige utser Charlotte Ljungblad (C) till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Ärendet
Kommunfullmäktige bordlade kompletteringsval av ny ersättare (C) i samhällsbyggnadsnämnden
på sammanträde 2020-09-17, § 112.
Dagens sammanträde
Till ny ersättare (C) i samhällsbyggnadsnämnden föreslås Charlotte Ljungblad.
BeslutsgångBeslutsgång
Ordföranden frågar om Charlotte Ljungblad (C) kan väljas till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 §112 Kf Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (C) i
samhällsbyggnadsnämnden
Skickas till
Charlotte Ljungblad, HR-enheten (Diana Lindhage), förtroendemannaregistret (Tommy
Andersson),
nämndsekreterare samhällsbyggnadsnämnden
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§150

KS2020/251

Val av ny revisor i Sjuhärads samordningsförbund
Beslut
Bollebygds kommun utser Bo-Lennart Bäcklund som ny revisor i Samordningsförbundet
Sjuhärad för tiden till och med den 31 mars 2023.
Ärendet
Förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund anger att kommunerna och Västra
Götalandsregionen utser en gemensam revisor. Regionfullmäktige i Västra
Götalandsregionen beviljade i maj 2020 Ulf Sjöstens avsägelse av uppdraget som revisor i
samordningsförbundet Sjuhärad, vilket gör att kommunerna återigen ställs inför att utse
samma kandidat. Rådande praxis för val av gemensam revisor är att VG-regionen utser en
revisorskandidat som efter val av regionfullmäktige expedieras vidare till kommunerna så att
samtliga har möjlighet att utse samma kandidat.
Regionfullmäktige har på sammanträde 2020-06-09, § 123, utsett Bo-Lennart Bäcklund som ny
revisor i Samordningsförbundet Sjuhärad för tiden till och med den 31 mars 2023.
Förslag till beslut
Peter Hemlin (M) föreslår att Bollebygds kommun utser Bo-Lennart Bäcklund som ny revisor
i Samordningsförbundet Sjuhärad för tiden till och med den 31 mars 2023. Förslaget antas.
Beslutsunderlag
 Beslut om revisor, regionfullmäktige
Skickas till
kansli@sjusam.se
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