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ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2022-02-22. Anslaget tas ner 202203-16. Protokollet förvaras i kommunhuset.
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§25
Uppgift om digital signering av protokollet
Ärendet
Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter. Michael Plogell (FR) har
genom elektronisk underskrift av detta dokument undertecknat paragraf 25-38. Lars-Erik Olsson
(S) har genom elektronisk underskrift av detta dokument undertecknat paragraf 25-39, varav
paragraf 39 som ordförande. Sverre Fredriksson (M) har som justerare genom
elektronisk underskrift av detta dokument endast undertecknat paragraf 39.
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§26

KS2020/24

Antagande av översiktsplan för Bollebygds kommun - återremiss
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny översiktsplan (2021-1025). När antagandebeslutet vunnit laga kraft upphör översiktsplan 2002, antagen av
kommunfullmäktige 2002-02-07, § 5, att gälla.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att efter antagande av ny översiktsplan 2021-1025 ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera översiktsplanehandlingen. Syftet med
uppdraget är att arbeta in en andra fas i översiktsplanen där Västra Forsa ingår i handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att efter antagande av ny översiktsplan 2021-1025 ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) gällande
grönområden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott
att godkänna framtida revideringar av översiktsplan efter samråd med
samhällsbyggnadsnämndens presidium och utsedd styrgrupp för översiktsplanen, med undantag
för revideringar av principiell karaktär.
Reservation
Sverre Fredriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendet
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunens yta. Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av plan- och bygglagen och miljöbalken.
Planen är inte rättsligt bindande, men ger en viktig vägledning och tas fram i en planeringsprocess
som garanterar insyn i processen. Kommunfullmäktige ska, enligt plan- och bygglagen, ta
ställning till översiktsplanens aktualitet minst en gång per mandatperiod.
Kommunfullmäktige har på sammanträde 2021-12-08, § 179, återremitterat ärendet med följande
motivering: Återremiss av ärendet, antagandet av översiktsplan för Bollebygds kommun, med
uppdrag till kommunstyrelsen att omarbeta förslaget så att området Västra Forsa arbetas in i
översiktsplanen samt att kommunstyrelsen säkerställer att samtliga politiska partier beretts
möjlighet att medverka i framtagandet av översiktsplanen. Översiktsplanen pekar ut ett antal
frilufts-/ idrottsområden. Man pekar ut TG1 Elljusspårsområdet i Olsfors, TG2 Skolskogen i
Olsfors, TG3 Idrottsanläggningen i Töllsjö. Vad man glömmer är friluftsområdet/idrottsområdet
i Brandshed med både närhet till vandringsled, elljusspår, fotbollsplaner och golfbana. Detta ska
anges som TG4 och pekas ut som det frilufts-/rekreations-/idrottsområde det är. När det gäller
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Bollekollen ska det pekas ut som ett frilufts-/rekreations-/idrottsområde vilket det är idag.
Bollebygds kommun har uttryckt att man ser en tunnel som enda alternativet för järnvägen och
därmed peka ut Bollekollen som TG5.
Kommunstyrelsen utsåg på sammanträde 2022-01-25, §9, följande personer att också ingå i
styrgrupp översiktsplan (ÖP): Hannu Sutinen (L), Rune Kennborn (KD), Sassi Wemmer (MP)
och Daniel Persson (SD). Även Vänsterpartiet (V) har till kommunstyrelsen fått möjlighet att
nominerar representant men inte inkommit med svar till kommunstyrelsen. Efter
kommunfullmäktiges beslut har kommunchefen gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
presentera en grov uppskattning av tidplan och budget för att hantera frågorna i återremissen.
Förvaltningen har presenterat tre olika vägval för att möta återremissen. Vägvalen som bedömts
är:
1. Att göra om processen från granskningen i nuvarande process översiktsplan daterad 2021-1025. Det är det alternativ som förvaltningen bedömer stämmer bäst överens med hur återremissen
är formulerad, men beräknas bli en omfattande process då samtliga frågor behöver belysas och
beaktas i en översiktsplaneprocess.
2. Att anta nuvarande process översiktsplan daterad 2021-10-25 och starta en ny process för att
jobba in samtliga frågor från återremissen i en ny process. Frågorna blir mer avgränsade än i
alternativ 1, d.v.s. att det är Västra Forsa samt frågor om grönområden som ska arbetas in och
konsekvensbeskrivas.
3. Att anta ÖP2020 och starta två nya processer en process för att hantera frågorna om Västra
Forsa och en process för att hantera grönområdena. Fördelen med att dela i två nya processer är
att Västra Forsa då inte behöver vänta in att förvaltningen bygger upp ett kunskapsunderlag om
grönområdena och då skulle delen som rör Västra Forsa kunna hanteras snabbare. Det första
som behöver göras i detta alternativ är att anta översiktsplan daterad 2021-10-25 för att kunna
avgränsa frågorna som förvaltningen ska hantera till det som återremissen rör. Man öppnar då
inte upp för att hantera alla frågor som finns med i översiktsplan daterad 2021-10-25 och som
redan är hanterade en gång.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det vägval som går snabbast och är minst kostsamt
är ett vägval där nuvarande process där översiktsplan daterad 2021-10-25 antas och två nya
processer startas. Den första processen blir en andra fas av översiktsplanen (ÖP2022) för att
hantera de frågor som den nya styrgruppen vill revidera i befintligt material, dels frågor där
styrgruppen ska diskutera förändringar av befintligt material, men främst att arbeta in Västra
Forsa enligt återremissen. Förvaltningen föreslår att även planbeskeden lämnade för Dammkullen
och Fjällastorp från Göteborgs stift tas med så att de exploatörerna behandlas lika. Förslaget från
förvaltningen är att nya kartor samt texter tas fram, men att ytterligare studier om markens
lämplighet inte görs utan att de frågorna hänvisas till kommunfullmäktiges beslut. Den andra
processen Fördjupad översiktsplan (FÖP) grönområden ska studera möjligheterna att peka ut de
frilufts-/idrottsområden som beskrivs i fullmäktiges återremiss (andra del). Förvaltningen föreslår
att uppdraget också bör innehålla uppdraget från Mål- och budget 2022-2024 att ta fram en
fördjupad översiktsplan. Förvaltningens intentioner är att i den fördjupade översiktsplanen också
hantera frågor som kommit till förvaltningen i form av frågor från allmänheten,
medborgarförslag, motioner och remisser som rör önskemål om att utveckla kommunens
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grönområden.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 09.40-10.00
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens (planenhetens) förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny översiktsplan (2021-1025). När antagandebeslutet fått laga kraft upphör översiktsplan 2002, antagen av
kommunfullmäktige 2002-02-07, § 5, att gälla. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
efter antagande av ny översiktsplan 2021-10-25 ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
revidera översiktsplanehandlingen. Syftet med uppdraget är att arbeta in en andra fas i
översiktsplanen där Västra Forsa ingår i handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att efter antagande av ny översiktsplan 2021-10-25 ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) gällande
grönområden). Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar till
kommunstyrelsens arbetsutskott att i samråd med samhällsbyggnadsnämndens presidium
godkänna framtida revideringar av översiktsplan, med undantag av revideringar av principiell
karaktär.
Ledamöternas förslag till beslut
Michael Plogell (FR) föreslår följande:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny översiktsplan (2021-1025). När antagandebeslutet vunnit laga kraft upphör översiktsplan 2002, antagen av
kommunfullmäktige 2002-02-07, § 5, att gälla.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att efter antagande av ny översiktsplan 2021-1025 ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera översiktsplanehandlingen. Syftet med
uppdraget är att arbeta in en andra fas i översiktsplanen där Västra Forsa ingår i handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att efter antagande av ny översiktsplan 2021-1025 ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) gällande
grönområden).
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott
att godkänna framtida revideringar av översiktsplan efter samråd med
samhällsbyggnadsnämndens presidium och utsedd styrgrupp för översiktsplanen, med undantag
för revideringar av principiell karaktär.
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Sverre Fredriksson (M) föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag från
arbetsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag. Ordföranden ställer först förvaltningens förslag
mot Michael Plogells (FR) förslag, och finner att arbetsutskottet antar Michael Plogells (FR)
förslag. Därefter ställer ordföranden Michael Plogells (FR) förslag mot Sverre Fredrikssons (M)
förslag och finner att arbetsutskottet antar Michael Plogells (FR) förslag.
Reservation
Sverre Fredriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
 Beslut om antagande av översiktsplan (ÖP) för Bollebygds kommun
 ÖP vägval 2021-02-09
 §179 Kf Beslut om antagande av översiktsplan (ÖP) för Bollebygds kommun
Skickas till
Kommunstyrelsen
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§27

KS2017/229

Upphävande av planprogram för Kullaområdet
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver planprogram för Kullaområdet i sin
helhet.
Kommunstyrelsen ersätter planuppdrag för Bollebygds prästgård 1:1, Prästgårdsgärdet med nytt
planuppdrag.
Kommunstyrelsen ersätter planuppdrag för Fjällastorp 3:6 m.fl., Fjällastorp med nytt
planuppdrag.
Ärendet
Kommunstyrelsen gav i februar 2014 dåvarande byggnads- och miljönämnden ett samlat positivt
planbesked från Göteborgs stift gällande fem områden (område a, b, c, d och e). Detaljplanering
för område a (Prästgårdsgärdet, SBN2015/613) påbörjades 2015 och ställdes ut på samråd hösten
2018 efter att planprogram för Kullaområdet (KS2017/229) godkänts av kommunfullmäktige
2018-04-26 § 21. Fullmäktigebeslutets andra att-sats har tolkats som planuppdrag för
planprogrammets detaljplaner och lyder enligt följande; ”Kommunfullmäktige beslutar att
planprogrammet ska utgöra underlag för fortsatt detaljplaneläggning. Planarbete inom
Kullaområdet kommer att ske i flera detaljplaner där planläggning av områdena Prästgårdsgärdet
och Fjällastorp ska ske först som en naturlig fortsättning av befintlig tätort. Därefter ska
bostadsutbyggnad ske efter följande prioritetsordning. Områden närmast skolan och etappvis
mot riksväg 40 där markägare och exploatörer bör gå samman för att bilda större
sammanhängande områden för detaljplaneläggning. Verksamheter och handel närmast riksväg 40
kan dock prioriteras innan en samlad bostadsbebyggelse finns planlagd. Om nya omständigheter
uppkommer vilka kan påverka planeringssituationen, kan dock en omprioritering av
planläggningsordningen ske. Detta kan kommunstyrelsen besluta om t.ex. i samband med beslut
om prioritering av planuppdrag eller inkomna planbesked.”
Planprogrammets rekommendationer stämmer inte överens med gällande översiktsplan (ÖP02).
Sedan samrådet har framtagandet av DP Prästgårdsgärdet pausats i väntan på att ny översiktsplan
ska bli antagen, vilket förväntas ske under 2022.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planprogrammet inte visar tillräcklig hänsyn
gentemot grundläggande planeringsförutsättningar, bland annat förändrad markanvändning av
jordbruksmark. Tillämpningsbara planeringsförutsättningar för Kullaområdet ryms inom
Kunskaps- och planeringsunderlag för Nolåns dalgång, Bollebygd (SBN2019/177) samt ny
översiktsplan. Att behålla planprogrammet som gällande planeringsdokument försvårar
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förståelsen och användandet av ny översiktsplan. För önskad tydlighet gällande kommunens
avsikter kring samhällsutvecklingen i Kullaområdet bör endast den nya översiktsplanen ge
gällande rekommendationer. Andra att-satsen i godkännande-beslutet är otydligt formulerad och
tar inte höjd för förändrade intressen, vilket försummar tillämpningsbarheten. Ett upphävande av
planprogrammets andra att-sats möjliggör att planuppdrag som stämmer överens med ny
översiktsplan kan tecknas.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2022-01-24, § 5, och beslutat
följande:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva planprogram för
Kullaområdet i sin helhet.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ersätter planuppdrag för Bollebygds
prästgård 1:1, Prästgårdsgärdet med nytt planuppdrag.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ersätter planuppdrag för Fjällastorp 3:6
m.fl., Fjällastorp med nytt planuppdrag.
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta bort skylten
"Bollebygds C" i Kråktorp.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Dagens sammanträde
Arbetsutskottets ledamöter är överens om att det är kommunstyrelsen ansvarsområde genom sitt
reglemente, att besluta om planprogram och/eller deras upphävande.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva planprogram för
Kullaområdet i sin helhet. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ersätter
planuppdrag för Bollebygds prästgård 1:1, Prästgårdsgärdet med nytt planuppdrag.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ersätter planuppdrag för Fjällastorp 3:6
m.fl., Fjällastorp med nytt planuppdrag.
Ledamöternas förslag till beslut
Michael Plogell (FR) föreslår följande utifrån dagens diskussion:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver planprogram för Kullaområdet i sin
helhet. Kommunstyrelsen ersätter planuppdrag för Bollebygds prästgård 1:1, Prästgårdsgärdet
med nytt planuppdrag. Kommunstyrelsen ersätter planuppdrag för Fjällastorp 3:6 m.fl.,
Fjällastorp med nytt planuppdrag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels samhällsbyggnadsnämndens, dels Michael
Plogells (FR). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet antar
Michael Plogells (FR) förslag.
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Beslutsunderlag
 §5 SBN Upphävande av planprogram för Kullaområdet(158660) (0)
 Upphävande av planprogram för Kullaområdet(156865) (0)
 Planprogram 2017-10-23(157068) (0)
 Komplettering planprogram 2018-03-21(157069) (0)
 §21 KF Planprogram för Kullaområdet - godkännande av samrådsredogörelse
Skickas till
Kommunstyrelsen
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§28

KS2022/2

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i
Bollebygds kommun 2021
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer uppföljningen av samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete
2021 tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds kommun och
överlämnar den till kommunfullmäktige för information.
Ärendet
Kommunens folkhälsostrateg har upprättat en uppföljning av samverkansavtalet avseende lokalt
folkhälsoarbete 2021 tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds
kommun. Prioriterade utvecklingsområden har varit att integrera folkhälsa i kommunens
ordinarie verksamhet samt att de insatser som görs ska främja förutsättningarna för en jämlik
hälsa. Målområden för folkhälsoarbetet har under året varit barn och ungas uppväxtvillkor,
hälsofrämjande livsmiljö, drogförebyggande arbete samt att främja föreningars folkhälsoinsatser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer uppföljningen av samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete
2021 tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds kommun och
överlämnar den till kommunfullmäktige för information.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds kommun
2021, Tjs
 Budget och ekonomisk redovisning 2021 Bollebygd
 Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Bollebygd 2021
Skickas till
Kommunstyrelsen
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§29

KS2022/21

Ansökan om folkhälsomedel 2022 från HK Bollebygd
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ansökan från HK Bollebygd och beviljar ett bidrag
om 25 tkr.
Ärendet
Varje år ges föreningar och frivilligorganisationer möjligheten att ansöka om särskilda
folkhälsomedel för insatser som främjar folkhälsan i Bollebygds kommun. Anvisningar och
kriterier för hur medlen ska användas finns.
HK Bollebygd ansöker om folkhälsomedel för att få fler barn i rörelse och implementera
föreläsningar i verksamheten som ett stöd till föräldrar. HK Bollebygd har i dagsläget begränsade
resurser för att kunna erbjuda fler rörelseaktiviteter på skolorna i kommunen, både under lov och
på skoltid. Bidraget behövs för att kunna erbjuda barnen och ungdomarna fler timmars
rörelseaktivitet per vecka i anslutning till skoldagen.
Projektet med föreläsningar är ett nytt begrepp inom föreningen. Föreläsningarna ska vara gratis
för alla föräldrar i kommunen och ska behandla teman inom bland annat kost, hälsa, ohälsa bland
barn och unga samt hur man som förälder skall stödja idrottande barn och ungdomar. Syftet med
föreläsningarna är att öka förståelsen för ett barns idrottande samt skapa en större medvetenhet
om en aktiv fritid hos föräldrar vars barn inte är aktiva. Bidraget behövs för att kunna erbjuda
föreläsare en ersättning. Föreläsningarna som HK Bollebygd tillhandahåller idag baseras på att
föreläsare ställer upp kostnadsfritt. Föreningens ambition är att båda projekten ska förbli
stadigvarande i verksamheten.
Förvaltningen har granskat ansökan och anser att den uppfyller kriterierna för godkännande.
Återrapport ska ske enligt anvisningar.
Kommunstyrelsen har delegerat till arbetsutskottet att fatta beslut om de sökbara projektmedel
som finns avsatta (KS 2015/121 §81).
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ansökan från HK Bollebygd och beviljar ett bidrag
om 25 tkr.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Beslutsunderlag
 Svar på ansökan om folkhälsomedel HK Bollebygd
 Ansökan från HK Bollebygd om folkhälsomedel 2022
Skickas till
HK Bollebygd (hkbollebygd@gmail.com), vik. folkhälsostrateg
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§30

KS2022/22

Mål- och budgetförutsättningar 2023-2025
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar de preliminära ramarna enligt rapporten.
Ärendet
Mål- och budgetförutsättningar är det första underlag som tas fram i den årliga budgetprocessen
och innehåller de preliminära ramarna för åren 2023–2025. Utifrån dessa ramar ska nämnderna
presentera sitt budgetunderlag på budgetberedningen i maj.
De preliminära ramarna 2023–2025 sätts enligt nedanstående tabell:
2022
2023
2024
2025
Kommunfullmäktige
1 600
1 600
1 600
1 600
Jävsnämnd
50
50
50
50
Valnämnd
180
20
180
20
Överförmyndare
780
780
780
780
Kommunstyrelsen
58 984 57 784 57 784 57 784
Utbildningsnämnden
296 076 293 976 293 976 293 976
Socialnämnden
190 094 189 994 189 994 189 994
Samhällsbyggnadsnämnden
36 759 34 909 34 909 34 909
Till skillnad från tidigare år är inte nämnderna kompenserade med den tidigare
prestationsmodellen, istället är en volymbuffert budgeterad under finansförvaltningen för att
möta tillkommande behov till följd av den växande befolkningsmängden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar de preliminära ramarna enligt rapporten.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Mål- och budgetförutsättningar 2023-2025
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 Mål - och budgetförutsättningar 2023-2025
Skickas till
Kommunstyrelsen
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§31
Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen - information
Ärendet
Dagens sammanträde
Kommunchef Monica Holmgren och ekonomichef Daniel Aronsson redogör muntligt för
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021.
Närvarande ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för informationen.
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§32

KS2021/248

Svar på motion (-) om stötta ansökningar till allmänna arvsfonden
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet
Mathias Carlzon (-) föreslår i motion daterad 2021-09-22 att Bollebygds kommun avsätter
20 mnkr i investeringsbudgeten så att man under ett år kan stötta minst 10 allmänna arvsfondenprojekt som kommunens föreningar ansöker om. Kommunfullmäktige har på
sammanträde 2021-10-14, § 158, remitterat motionen till kommunstyrelsen för handläggning.
Allmänna arvsfonden kan bevilja medel till föreningar för ett projekt som är nyskapande när det
gäller aktiviteter för barn unga och underlättar för individer med funktionsnedsättning. Sedan juli
2021 tilldelar de även pengar för satsningar som påverkar möjligheterna för 65+ att ha ett rikt
liv. Allmänna arvsfonden kan gå in med 70 %/max 5 miljoner kronor och föreningar får själva
finansiera 30%. Motionären föreslår att kommunen går in och täcker dessa 30 % via sin
investeringsbudget. Motionären föreslår han att kommunen ska avsätta 20 miljoner kronor i sin
investeringsbudget för att, under ett år, stötta minst 10 allmänna arvsfondsprojekt som föreningar
i kommunen ansöker om.
Kommunstyrelseförvaltningen gör följande bedömning: Kommunens budget för 2022 antogs av
kommunfullmäktige i november 2021 och däri finns ingen budget avsatt för sådana ändamål som
motionären föreslår. Motionären vill att bidraget ska ses som en investering och tas från
investeringsbudgeten. Med investering avses anskaffning av tillgångar som istället för att
kostnadsföras direkt kostnadsförs under tillgångens ekonomiska livstid. För en tillgång på 10
mnkr och med en beräknad livslängd på 10 mnkr, kommer alltså 1 mnkr innebära en
driftskostnad i form av avskrivning, utöver det tillkommer ränta. Bollebygds kommun har
upprättat dokumentet ”rutiner och regler för investeringsredovisningen” som följer lag om
kommunal bokföring och normer från rådet för kommunal redovisning. I dokumentet framgår
vad som är en investering och hur det ska hanteras i kommunen för att följa god redovisningssed.
Kortfattat kan sägas att det finns fyra minikrav som alla måste vara uppfyllda för att en utgift ska
klassas som en investering. De är:
Tillgången ska ha ett bestående värde på minst tre år.
Kommunen ska ha kontroll över tillgången.
Inköpet ska på något vis höja värdet eller öka servicegraden (utvecklas längre fram).
Utgiften ska avse ett väsentligt belopp.
Kriteriet om bestående värde och ett väsentligt belopp kan förmodligen i många fall vara
uppfyllda om det t.ex. gäller större inköp eller byggnationer. Kriteriet om ekonomisk fördel eller
höjer servicegraden kan eventuellt i vissa fall uppfyllas t.ex. en åtgärd som bidrar till något av de
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mål som kommunfullmäktige har. Det kriteriet som dock inte kommer nås i de flesta fallen är
kontrollkriteriet. Kontrollkriteriet innebär att kommunen antingen är ägare av tillgången eller har
nyttjanderätten till den och på så sätt förfogar över tillgången. För att kontrollkriteriet ska uppnås
räcker det alltså inte att det är något som kan användas av kommunens medborgare eller
föreningens medlemmar. Då det i många fall är föreningar som ska göra dessa investeringar
måste det antas att investeringarna ska användas för att nå föreningarnas syfte och kommer
föreningsmedlemmarna till del snarare än den kommunala organisationens. Många av de åtgärder
som föreningarna kommer ansöka om investeringsstöd till kommer inte uppfylla kriterierna för
investeringar i enlighet med god redovisningssed. Om bidrag ges som inte uppfyller
investeringskriterierna kommer de att redovisas som driftskostnader. Mot bakgrund av
ovanstående görs bedömningen att motionen ska avstyrkas. Intentionen i motionen kan istället
nås genom t.ex. förhöjt driftsanslag för föreningsstöd eller en post för investeringsstöd under
driftsbudgeten. Det bör då hänskjutas till kommunens ordinarie budgetprocess.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Svar på motion om stöttning till föreningar att söka medel från allmänna arvsfonden
 Motion
 §158 Kf Inkommen motion: Motion (-) om stötta ansökningar till allmänna arvsfonden
Skickas till
Kommunstyrelsen
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§33

KS2021/228

Svar på motion (S) om att inrätta föreningsråd
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet
Ulf Rapp (S) föreslår i en motion daterad 2021-09-06 att ett föreningsråd startas upp i Bollebygds
kommun. Ett föreningsråd skulle enligt motionären förbättra samverkan och underlätta
kommunikationen och öka förståelsen mellan föreningarna och kommunen. Rådet skulle, med
medlemmar från t.ex idrotten, kulturen och pensionärsföreningarna kunna vara en naturlig
remissinstans med bred bas för kommunens politiker att använda sig av inför diverse beslut.
Kommunfullmäktige har på sammanträde 2021-10-14, § 156, remitterat motionen till
kommunstyrelsen för handläggning.
I utformningen av svar har kommunstyrelseförvaltningen samrått med representanter på
tjänstepersonsnivå från social- resp. utbildningsförvaltningen. Det råder en samstämmighet från
samtliga tre förvaltningar i bedömningen.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att oavsett om ett föreningsråd inrättas eller dialogforum
utvecklas innebär det en något högre arvodeskostnad då förtroendevaldas tid ska ersättas
ekonomiskt.
Det finns sedan tidigare beslut att avveckla vissa råd. Kommunfullmäktige tog i december 2013
ett beslut om ny politisk organisation att träda i kraft 1 januari 2015. I samma beslut finns ett
uppdrag till kommunstyrelsen att inför den nya politiska organisationen se över befintliga råd för
medborgar-/brukarinflytande. Kommunfullmäktige tog sedan 2015-09-17 (KS2015/121) beslut
att från och med 2015 tar bort rådet för funktionsnedsatta och kommunala pensionärsrådet och
beslutar att reglementena för råden upphör att gälla.
Tjänstepersoner tolkar och definierar råd kontra samverkan eller dialogforum med tydliga
skillnader. Ett råd är en instans för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan
kommunen och företrädare för föreningar/organisationer. Ett råd är organisatoriskt underställt
en nämnd eller kommunstyrelsen och det är en referensinstans/remissinstans i
frågor/ärenden. Dialogforum är en instans för ömsesidig information och samverkan mellan
kommunen och företrädare för föreningar/organisationer. Dialogforum är organisatoriskt
underställt den nämnd som ansvarar för frågorna. Synpunkter kan inhämtas från ett dialogforum
men det är ingen formell remissinstans.
I dagsläget finns det bara ett formellt råd i Bollebygds kommun - Ungdomsrådet. Ungdomsrådet
syftar till att ge barn och ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor, kommunens utveckling och
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att stimulera intresset för demokrati och politik. För att öka barn och ungas delaktighet och
möjlighet att påverka är ungdomsrådet involverade i flera kommunal planerings- och
beslutsprocesser till exempel är ungdomsrådet remissinstans när samhällsbyggnadsförvaltningen
tar fram nya detaljplaner eller planprogram. För övrigt finns det inga formella råd men det finns
mer eller mindre väl utvecklade samverkans- och dialogforum inom social- och
utbildningsförvaltningarna. Samverkans- och dialogforum får anses mer utvecklade och
fungerande inom utbildningsförvaltningen där kultur- och fritidschef har ett tydligt uppdrag i
samverkansfrågor och arbetar för att utveckla forumen som idag finns. Inom socialförvaltningen
finns utvecklingspotential och det pågår en dialog inom förvaltningen och tillsammans med
socialnämnden hur man kan möta upp efterfrågan från till exempel pensionärsorganisationerna.
Ett gemensamt föreningsråd kommer att spänna över ett mycket stort område och frågorna kan
därför bli svåra att hantera för såväl tjänstepersoner som för förtroendevalda. Det finns en risk
att några röster gör sig mer hörda än andra i denna konstellation. Däremot så behöver
kommunen stärka dialogen med föreningar och intresseorganisationer och ta tillvara på idéer och
tankar som förs fram. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det i stället för att starta
upp ett föreningsråd bör nämnderna ges i uppdrag att utveckla nuvarande dialogformer eller
starta upp dialogforum med de intresseföreningar som ligger inom/närmst aktuell nämnds
ansvarsområde.
Det bör vara tjänstepersoner som ansvarar för forumen och som har dessa som en
samverkansarena men att nämndsledamöter, förslagsvis presidierna, är närvarande. Respektive
dialogforum kan vid behov eller minst en gång per år bjuda in andra förtroendevalda från till
exempel kommunstyrelsen för en kommunövergripande dialog.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Ledamöternas förslag till beslut
Lars-Erik Olsson (S) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
 Svar på motion om uppstart av föreningsråd
 Motion
 §156 Kf Inkommen motion: Motion (S) om att inrätta föreningsråd
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Skickas till
Kommunstyrelsen
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§34

KS2021/219

Svar på medborgarförslag om koloniområde i Bollebygd
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om koloniområde i Bollebygd.
Ärendet
Gunnar Riegertz föreslår i medborgarförslag daterat 2021-08-23 att Bollebygds kommun
avsätter mark för att skapa ett större koloniområde i närheten av centralorten. Tomterna ska vara
ca 300 kvm med fri byggrätt <50 kvm. Vatten och avlopp dras fram till tomtgräns.
Kommunfullmäktige har på sammanträde 2021-09-16, § 133, överlämnat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det inte är ekonomiskt fördelaktigt att använda
kommunens resurser till planering av bostadsliknande former, till exempel koloniområden, där
permanenta bostäder inte är tillåtet. Med hänsyn till kommunens resurser bör permanentbostäder
prioriteras.
Bollebygds kommun ser också vikten av att prioritera så att kommuninvånarna får tillgång till
grönområden. En viktig aspekt för att kunna tillvarata medborgarnas engagemang och önskemål
om mer funktioner i kommunens grönområden är att det behöver finnas en övergripande strategi
för hur kommunens olika grönområden ska användas.
I kommunstyrelsens handläggning av ärendet har samhällsbyggnadsförvaltningen tillfrågats, och
där konstaterar man att grönområden för koloniområden inte är förenligt med de mål som finns i
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför arbetsuppgifter på uppdrag av kommunstyrelsen, däribland strategisk planering samt arbete med att ta
fram styrdokument såsom riktlinjer, program och strategier. I förvaltningens uppdrag ligger att
stödja kommunstyrelsen vad gäller kommunens mark- och bostadspolitik. Operativt innebär
detta att aktivt bevaka och stödja kommunstyrelsen vad gäller inköp av strategisk mark samt
förädling av kommunal mark. I uppdraget ingår också att hålla planeringsunderlag uppdaterade
för att möjliggöra en effektiv planprocess samt för att nå målet om att ha en god planberedskap.
En viktig aspekt för att uppnå god struktur för kommunens grönområden och förbättra
förutsättningarna för idrott och hälsa är att se till helheten vad gäller grönområdenas funktion,
värden och sammanhängande struktur. Antalet mail, telefonsamtal och medborgarförslag om att
prioritera, rusta upp och utveckla flera olika grönområden, gångstigar och stråk i Bollebygds
kommun kan också ses som tecken på behovet av ett helhetsgrepp om grönstrukturen i
kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser också att en fördjupning av översiktsplanen
behöver göras för Bollebygds tätort parallellt med pågående planuppdrag.
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Det finns även ett utredningsuppdrag från kommunstyrelsen att hitta kommunala
förtätningsprojekt. De motstående intressena med att utveckla grönområdena och att förtäta med
bebyggelse behöver utredas översiktligt. Strukturbilden kan visa vilka grönområden som ska
bevaras och vilka som kan tas i anspråk för bebyggelse. Invånarnas önskemål behöver också ses i
förhållande till att grönområdena fyller andra funktioner än rekreativa t.ex. genom att rena och
fördröja dagvatten samt för växt- och djurliv.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer därför är att de strategiska uppdragen handlar om att
utveckla och ta fram en strategi för att öka användningen och funktionerna i befintliga
grönområden, och inte att skapa nya områden för exempelvis koloniområden. Kommunen
behöver prioritera att köpa in strategisk mark för att kunna utveckla bostäder eller verksamheter,
och inte att köpa mark för rekreation och odling. Till detta kommer också att Bollebygds
kommun inte är en stor markägare och i dagsläget äger kommunen inte någon mark som skulle
lämpa sig för kolonilotter/koloniområde. Det finns ett tydligt uppdrag av att arbeta med
strategiska markköp, dock anser kommunstyrelseförvaltningen att markköpen ska prioritera att
bygga bort delar av kommunens bostadsbrist. Koloniområden behöver även planläggas och att
planlägga kolonilotter utan möjlighet till bostad tar resurser i anspråk som kunde ha gått till att
planera fullvärdiga bostäder.
Under 1800-talet då Sveriges städer var trånga och många personer delade lägenhet hade städerna
också problem med försörjningen med frukt och grönsaker. Tanken med dåtidens kolonilotter
var att ge storstadsbon en möjlighet att komma ut till sin egen lilla trädgård för att kunna odla
frukt och grönsaker och på så vis hålla nere livsmedelskostnaderna. När kolonilotter anlades i
städerna var det ofta i städernas dåvarande utkanter där kommunen ägde mark som inte ansågs
värdefull. På senare år har många kommuner fått problem med att invånarna ändå valt att
permanent bosätta sig i områdena som var avsatt för koloniområden och kommunerna har fått
problem med VA-försörjningen. Att använda kommunens resurser till att bygga ut vatten och
avlopp till ett område där det ändå inte är tillåtet att bo anses inte vara en god hushållning av
kommunens resurser. Om kommunen skulle köpa in mark kommer priset på marken att avgöras
av vilka andra användningar som marken kan få, t ex. bostäder. Att köpa mark för att anordna
kolonilotter utan byggrätt för permanentboende kommer därmed bli en förlustaffär för
kommunen. Dessutom behövs tid för att administrera koloniområdet samt att kommunen
behöver ta ut en marknadsmässig så kallad arrendeavgäld vilket gör att priserna för en kolonilott
skulle bli mycket högt. Det krävs vidare att det bildas en koloniförening med
organisationsnummer som är mottagare till arrendeavgäld, VA-fakturor, sophantering m.m. Även
om mark köps in kommer troligtvis en relativt stor yta behöva markterrasseras vilket medför en
kostnad för kommunen. Parkeringsplatser behöver anordnas till området vilket medför ytterligare
kostnad för kommunen. För en eventuell kolonilottsägare medför arrendet även att man inte kan
låna pengar med kolonilotten som säkerhet utan behöver finansiera på annat sätt. Arrendet
medför även att vid uppsägning ska en kolonilottsägare återlämna marken i ursprungligt skick
d.v.s. utan byggnader. Det skapar en ännu större osäkerhet för en kolonilottsköpare med ett högt
pris för kolonilotten om kommunen längre fram säger upp kolonilotten för att t.ex. bygga
bostäder inom ytan.
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Ovanstående faktorer är förmodligen anledningen till att det efter 1960-talet har varit mycket
ovanligt att områden planläggs för koloniändamål i svenska kommuner.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer mot bakgrund av ovan angivet att medborgarförslaget
ska avslås
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om koloniområde i Bollebygd.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Svar på medborgarförslag om koloniområde i Bollebygd
 Medborgarförslag skapa koloniområden Bortredigerat
 §133 Kf Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om koloniområde i Bollebygd
Skickas till
Kommunstyrelsen
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§35

KS2021/261

Svar på medborgarförslag om ny flaggstång vid kommunhuset
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om ny flaggstång vid kommunhuset.
Ärendet
Johan Bergman föreslår i medborgarförslag inkommet 2021-10-06 att kommunen ska placera
en ny flaggstång till höger om kommunhusets entré där föreningar och organisationer får hissa
sin flagga enligt överenskommet schema, t ex Pride, idrottsföreningar, sameförbundet. De
befintliga flaggstängerna föreslås då endast användas till svenska flaggan och kommunflaggan.
Kommunfullmäktige har på sammanträde 2021-10-14, § 154, överlämnat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen, och det har
ett stort symbolvärde som t ex visar det kommunala engagemanget. Bollebygds kommun har i
egenskap av offentlig organisation ett behov att genomföra flaggning för att därigenom
uppmärksamma bland annat allmänna flaggdagar, utländska besök samt andra högtidliga tillfällen.
I och med det höga symbolvärdet är det viktigt att kommunal flaggning utförs på ett sätt, och vid
tidpunkt, som allmänheten kan förstå.
Kommunfullmäktige har på sammanträde 2021-11-11, § 172, beslutat om riktlinjer för flaggning i
Bollebygds kommun. Riktlinjerna för kommunal flaggning vid kommunala byggnader är
framtagna för att öka förståelsen bland allmänhet och kommuninvånare för de dagar som
uppmärksammas. Riktlinjerna avser flaggstänger ägda av kommunen samt flaggning vid
fastigheter med kommunal verksamhet i Bollebygds kommun. Dessa riktlinjer fastställer när
Bollebygds kommun ska flagga samt vilka allmänna flaggregler som gäller och vad kommunen
ska ansvara för vid flaggning på de fyra officiella flaggstängerna utanför kommunhuset. Bl a
inbegriper riktlinjerna att kommunen ska flagga på de av Sveriges riksdag erkända nationella
minoriteters nationaldagar. Däri inkluderas flaggning på samernas nationaldag, 6 februari. Således
flaggar kommunen på samernas nationaldag och därmed utesluts den delen från förslagsställarens
förslag. Kommunens riktlinjer för flaggning inbegriper även att kommunen ansvarar för att flagga
med Prideflaggan.
Kommunstyrelseförvaltningen förstår förslagsställarens intention om att marknadsföra
kommunens föreningar exempelvis, men det får inte vara på bekostnad av de lagar, förordningar
och framförallt kommunens egna riktlinjer, som finns. Bolagsflaggor används i
marknadsföringssyfte av många företag och föreningar. De anses inte vara “riktiga” officiella
flaggor och därför ser reglerna för dem annorlunda ut. En företagsflagga får t ex vara hissad
dygnet runt, men flaggning tillsammans med nationsflagga bör dock undvikas. Den viktigaste

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page 25 of 34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-02-17

regeln att följa är att aldrig ge en bolagsflagga bättre placering än en nationsflagga.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att inköp av ny flaggstång samt markförberedande arbete
som t ex fundament skulle kosta ca 20 tkr. Marken till höger om kommunhusets entré ägs av
Bollebygds kommun och är i och med det kommunens ansvar att sköta, och det som står på
kommunens mark faller på kommunen att sköta. De fastslagna riktlinjerna är framtagna av en
anledning och med god och gedigen efterforskning. Riktlinjerna handlar om att upprätta en viss
ordning och samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för de officiella flaggstängerna utanför
kommunhuset ska hålla flaggstängerna hela och rena, så också flaggorna som hängs upp.
Framförallt ska förvaltningen ansvara för att flaggning sker utifrån Lag om Sveriges flagga (SFS
1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt anvisningar utgivna av
Rikskommittén Sveriges Nationaldag, och kommunens antagna riktlinjer. Att sätta upp ännu en
flaggstång på kommunens mark, om än på andra sidan de fyra officiella flaggstängerna, riskerar
ändå att ansvarsmässigt falla på kommunen att upprätthålla ordningen vid, och på, den nya
flaggstången.
Kommunstyrelseförvaltningen ser även svårigheter i att upprätthålla ordning och den
schemaläggning som förslagsställaren föreslår. En viss administration måste upprätthållas, hur ska
t ex bokning av flaggningstider skötas? Förvaltningen ser det inte som omöjligt att ansvaret för
skötseln och schemaläggning och bokning ändå riskerar att hamna hos kommunen, då
flaggstången skulle stå på kommunens mark. Det finns även tvekan kring att om man flaggar med
andra flaggor än lag och riktlinjer anger så blir det kommunen som flaggar fel och bryter mot
riktlinjerna utifrån det faktum att flaggstången skulle stå på kommunens mark.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer mot bakgrund av ovan angivet att medborgarförslaget
ska avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om ny flaggstång vid kommunhuset.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Svar på medborgarförslag om ny flaggstång vid kommunhuset
 Medborgarförslag om ny flaggstång vid kommunhuset Bortredigerad
 §154 Kf Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om ny flaggstång vid
kommunhuset
Skickas till
Kommunstyrelsen
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§36

KS2021/216

Arkiv och e-arkiv i Bollebygds kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar informationen och ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
beskriva de ekonomiska förutsättningarna i kommunstyrelsens budgetunderlag.
Ärendet
Alla kommuner har ansvar för att spara information, oavsett om den är i pappersform eller
digital. Det framgår i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan lagstiftning. Idag är arkivet i
Bollebygds kommun utformat utifrån att bevara fysiska handlingar – inte digital information. På
sikt behöver kommunen övergå till e-arkiv (sparande i digital form) där syftet är att ha ett arkiv i
nutid där den digitala informationen bevaras och används för olika syften. E–arkiv är en funktion
för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information. E-arkiv är navet i
kommunernas informationshantering och ska vara hållbar: hållbar över tid, ekonomiskt hållbar,
hållbar utifrån användarens behov och demokratiskt hållbar.
Idag har kommunen ett fysiskt arkiv som till viss del är eftersatt. Det saknas resurser,
organisation och delvis rutiner för att säkerställa att rätt information sparas och bevaras på ett
korrekt sätt. Det finns ett arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige i oktober 2020, som
beskriver arkivmyndighetens ansvar.
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. Arkivmyndigheten utfärdar
anvisningar om tillämpningen av arkivreglementet. Arkivmyndigheten ska utöver lagreglerade
uppgifter även allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och dokumenthantering, ge råd kring
hantering av arkiv till kommunens förvaltningar och bestämma vilken nämnd som ska ansvara
för arkivering av information i system som används av flera nämnder.
Det finns ingen arkivarietjänst i Bollebygds kommun utan kommunen har periodvis under
tidigare år köpt in konsultstöd när man ansett att sådant har behövts. Det har inte funnits och
finns inte någon plan eller organisation för att kommunstyrelsen på ett långsiktig och hållbart sätt
ska kunna leva upp till sitt ansvar som arkivmyndighet. Sedan 2021 finns en arkivansvarig
funktion på kommunstyrelseförvaltningen, motsvarande 20-25 %. Denna funktion har haft till
uppgift att få ordning på kommunarkivet samt att vara den som ansvarar för att ta emot
överlämnade handlingar från de andra nämnderna, katalogisera och sortera korrekt, samt lämna
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ut handlingar från kommunarkivet. Nämnderna har ansvar för sina egna närarkiv, så även
kommunstyrelsen. Det finns sedan januari 2022 också en ny funktion som
informationssäkerhetssamordnare på kommunstyrelseförvaltningen. Denna funktion är en
oerhört viktig del i organisationen kring en väl fungerande arkivmyndighet. Trots dessa satsningar
under senaste året saknas förutsättningar för kommunen att fullt ut ta sitt ansvar genom en väl
uppbyggd och fungerande organisation kring arkiv och dess hantering. Oavsett om kommunen
själv anställer eller köper in tjänst som arkivarie måste denna funktion finnas kontinuerligt. En
kommun av Bollebygds storlek bör ha en arkivarie på motsvarande 0.25 årsarbetare. För att
kommunen ska leva upp till de krav som ställs idag och för att överhuvudtaget kunna ta nästa
steg mot e-arkiv behövs det under en begränsad tid en projektledare som får huvudansvaret för
att lägga grunden till ett långsiktigt och hållbart arbete inom och med arkiv. En långsiktig och
hållbar organisation på ett kommunövergripande plan innefattar arkivarie,
informationssäkerhetssamordnare, arkivansvarig/arkivredogörare, kommun- och
nämndsekreterare, registratorer samt IT-ansvariga. Nämnderna behöver säkerställa att de har
förutsättningar för att kunna arbeta med bl. a. registratorsuppdrag på egen nämnd samt resurs att
ansvara för och sköta närarkiv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
beskriva de ekonomiska förutsättningarna i kommunstyrelsens budgetunderlag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Arkiv och e-arkiv i Bollebygds kommun
 §18 KSAU Samverkan inom Boråsregionen för införande av e-arkiv - yttrande till
Boråsregionen
Skickas till
Kommunstyrelsen
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§37

KS2019/253

Planering för utveckling av boendeformer för äldre, ändrat behov av
platser (ks fattar slutligt beslut)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar socialnämndens revidering av antal nya äldreboende platser, från 60 till
20. De nya uppgifterna hanteras inte separat utan får tas med vid revidering av lokalresursplanen.
Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut från 2020-04-07, § 61, till
samhällsbyggnadsnämnden, om att utreda möjliga lösningar för socialnämndens redovisade
behov av boendeformer för äldre. Samhällsbyggnadsnämnden ska omgående avbryta och avsluta
pågående projekt/förstudie avseende behovet av 60 nya äldreboendeplatser.
Ärendet
I lokalresursplanen har sedan tidigare ett behov av 60 nya boendeplatser inom särskilt boende för
äldre angivits. Ett antal som ej längre är överensstämmande med det behov som idag föreligger.
Bollegårdens särskilda boende för äldre har idag 81 platser. Det förekommer inte någon oskälig
väntetid från beslut till inflyttning, vilket inte var fallet för bara ett och ett halvt år sedan då det
var kö till boendets båda avdelningar. Befolkningsprognosen visar att antalet äldre i Bollebygd
kommer att öka. En ökning på 30 % av personer över 80 år förespås, medan åldersgruppen 65-79
år kommer ligga kvar på samma nivå under åren fram till 2030. Det är större sannolikhet att den
som har behov av en plats på särskilt boende är över 80 år.
Det finns många olika sätt att beräkna hur många boendeplatser som behövs i en kommun och
beroende på vilket sätt som används kommer man fram till olika slutsatser. Om ökningen
beräknas linjärt, från idag, så motsvarar det 124 platser år 2030, det vill säga 43 platser utöver
dem som finns idag. Ser man istället till rikssnittet som visar att 11,77 % av 80-åringarna bor på
särskilt boende för äldre så skulle det, för Bollebygds del, motsvara 77 platser idag och 109 platser
2030. Således en ökning på 32 platser i det scenariot. I Sjuhäradskommunerna är snittet för andel
80-åringar som bor på särskilt boende 10,7 % vilket i Bollebygd skulle motsvara en ökning på 20
platser fram till 2030. Brist på särskilt boende för äldre kan inte lösas enbart genom att förbättra
bostäderna på den ordinarie bostadsmarknaden, eller genom trygghetsboenden. Brist på bostäder
som är tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet kan emellertid öka behovet av särskilt
boende. Det är därför av vikt att tillse att det finns tillräckligt med bostäder i särskilt boende när
en äldre person bedöms ha det behovet (Socialstyrelsen, 2021). Socialnämnden bedömer att en
utökning om cirka 20 platser på särskilt boende för äldre räcker, under förutsättning att
kommunen planerar fler bostäder som är anpassade för äldres behov och på olika sätt
uppmuntrar företag som ägnar sig åt bostadsbyggande att uppföra trygghetsboenden med
gemensamhetsytor och plats för aktiviteter.
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Socialnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2022-01-18, § 5, och
föreslår kommunstyrelsen att anta socialnämndens förslag om att ändra det planerade antalet nya
platser på särskilt boende för äldre från 60 till cirka 20 platser och därmed avbryta och avsluta det
pågående projektet.
Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta socialnämndens förslag om att ändra det
planerade antalet nya platser på särskilt boende för äldre från 60 till cirka 20 platser och därmed
avbryta och avsluta det pågående projektet.
Ledamöternas förslag till beslut
Michael Plogell (FR) föreslår följande: Kommunstyrelsen noterar socialnämndens revidering av
antal nya äldreboende platser, från 60 till 20. De nya uppgifterna hanteras inte separat utan får tas
med vid revidering av lokalresursplanen. Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut från
2020-04-07, § 61, till samhällsbyggnadsnämnden, om att utreda möjliga lösningar för
socialnämndens redovisade behov av boendeformer för äldre. Samhällsbyggnadsnämnden ska
omgående avbryta och avsluta pågående projekt/förstudie avseende behovet av 60 nya
äldreboendeplatser.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels socialnämndens, dels Michael Plogells
(FR). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
Michael Plogells (FR) förslag.

Beslutsunderlag
 §5 SN Särskilt boende för äldre, ett ändrat behov av platser
 Särskilt boende för äldre, ett ändrat behov av platser
 §61 KS Planering för utveckling av boendeformer för äldre
Skickas till
Kommunstyrelsen
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§38

KS2021/170

Riktlinjer för medborgarförslag i Bollebygds kommun - återremiss
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut om medborgarförslag i
fullmäktiges arbetsordning, § 36, och ersätter § 36 med förslag till riktlinje för medborgarförslag i
Bollebygds kommun, och att ändringen börjar gälla från och med 2022-06-01.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett
regelverk för processen med medborgarförslag i Bollebygds kommun. Regelverket ska arbetas in i
kommun-fullmäktiges arbetsordning. Kommunfullmäktige önskade att regelverket var
färdigbehandlat i nämnder och kommunstyrelsen så att ärendet kunde gå upp till
kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021.
Ett förslag på regelverk för e-förslag arbetades fram och det var ute på remiss på samtliga
nämnder. Ärendet gick upp till kommunstyrelsen i augusti 2021 där kommunstyrelsen beslutade
att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen förutredning av alternativa förslag så
att alla ärenden hanteras demokratiskt av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen uppfattade att flertalet förtroendevalda förespråkade att
kommunen behåller medborgarförslag och inte går över till e-förslag och det är mot detta som
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag på riktlinje för medborgarförslag i stället för
att revidera tidigare föreslagna regelverk för e-förslag.
Förändringen ryms inom given budget. Ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföra fler
förslag behöver genomlysas och särskilt utredas oavsett om det handlar om nuvarande
medborgarförslag eller e-förslag.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att tydligare riktlinjer där en bedömning och inte en
utredning görs hur ett medborgarförslag ska besvaras bör ge en snabbare process, det vill säga det
underlättar för den nämnd som ska svara på förslaget och vilket i sig gör att förslagsställaren får
återkoppling snabbare. Om förslaget på sättet att besvara medborgarförslag antas bör också
nämndernas förutsättningar i befintlig budget bli tydligare och även behoven inför kommande
budgetplanering bli tydliggjorda på ett annat sätt än idag.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut om medborgarförslag i
fullmäktiges arbetsordning, § 36, och ersätter § 36 med förslag till riktlinje för medborgarförslag i
Bollebygds kommun, och att ändringen börjar gälla från och med 2022-06-01.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Riktlinje för medborgarförslag
 Riktlinje för medborgarförslag
 §134 KS Regelverk, e-förslag i Bollebygds kommun
Skickas till
Kommunstyrelsen
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§39

KS2020/270

Initiativärende (S) om Unum Tax och stiftelsefrågor
Beslut
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut från arbetsutskottet.
Ärendet
Med anledning av beslut från högsta förvaltningsdomstolen som inte medger prövningstillstånd i
jävsfrågan kring kommunstyrelsens ordförande och ärende KS2020/270: Initiativärende (S) om
Unum Tax och stiftelsefrågor, beslutade kommunstyrelsen på sammanträde 2022-01-25, § 28, att
styrelsen på nästa sammanträde 2022-03-01 ska fatta beslut kring fortsatt hantering av ärendet.
Dessförinnan ska ärendet handläggas av arbetsutskottet.
Jäv
Jäv Michael Plogell (FR) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.
Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Sverre Fredriksson (M) föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut
från arbetsutskottet. Förslaget antas.
Beslutsunderlag
 Protokoll KS 2022-01-25, § 28
 §215 KS Initiativärende (S) om Unum Tax och stiftelsefrågor
Skickas till
Kommunstyrelsen
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