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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-11 152

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 152 Dnr 2020/116 024 KS

Information från verksamheten, kommunchef och ekonomichef

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen och tillförordnad ekonomichef är ombedda att underrätta kommun-
styrelsens arbetsutskott om kommunens verksamhet sedan förra sammanträdet.

Dagens sammanträde
Kommunchefen och tillförordnad ekonomichef informerar kommunstyrelsens arbets-
utskott om bland annat:

- Kommunen har haft färre akututryckningar i år jämfört med tidigare år. Detta ses 
vara ett resultat av att gata/park har effektiviserat sin verksamhet. Statistik har 
inte förts.

- Det har varit högt besökstryck på Borgholms slott. 
- Kommunen har valt att direktupphandlar väktare/besöksvärdar för att uppmana 

besökare att hålla avstånd mellan varandra. Beslutet togs 2020-07-14 och för-
längdes 2020-07-29.

- Kommunen har fått god respons på kommunikationen relaterad till COVID-19. 
- Situationen kring COVID-19 i kommunens verksamhet är stabil. För tillfället finns 

inga fall i kommunens verksamhet och skyddsutrustning finns i lager. 
- Sammanställning av återsökbara utgifter till följd av pandemin för sökning av 

statsbidrag pågår. 
- Befolkningen i kommunen var 10890 2020-08-01, en ökning med 34 jämfört med 

10856 2019-11-01. 
- Kommunens har sålt flera av de tomter som har varit till försäljning. Räpplinge 

(Äpplerum 5:46, Äpplerum 5:48, Äpplerum 5:51, Äpplerum 5:52), Rälla (Högs-
rum 5:73 och del av Högsrum 5:29), och Sjöstugan (Del av fastigheterna Borg-
holm 11:1 med adresserna Stenuddsstigen 1, 3, 5, 9, 11, 13, Barnässtigen 6, 12 
och Sjöstugevägen 7 ). 

- Anställningsannonser för byggchef och plansamordnare löper ut 2020-08-16.
- Fastigheter

o Skogsbrynet, det blev fel vid upphandlingen. Det effektiva beräknas vara 
att upphandla enligt SKR:s ramavtal för fyra avdelningar bantat med två 
för kommunens framtida behov. Upphandlingen fortgår. 

o Startmöten för projekt Särskilt boende Ekbacka har hållits med BJC 
Group AB om avtalsskrivning och en funktionsbeskrivning pågår med ar-
betsgruppen. Eftersom inriktningsbeslutet överklagades inväntar projek-
tet förvaltningsrättens dom i ärendet. 

o SPF:s och PRO:s lokalföreningar anser sig vara i behov av lokaler. 
- Pågående arbete med att skapa en budget i balans för kommunstyrelsens verk-

samhet.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-11 153

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153 Dnr 2020/140 510 KS

Möte med Region Kalmar län om paketlösning för infrastruktur i länet 
till Nationell transportplan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra kommunchefen att lämna förslag till kommunicering av behovet av 

båtförbindelse mellan norra Öland, Gotland och fastlandet. Förslaget ska rela-
tera till regeringsuppdrag I2020/02003/TP ”Uppdrag att analysera alternativa 
modeller för färjetrafik till Gotland”.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län har bett om ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott för att 
diskutera den paketlösning som regionen tar fram för infrastrukturen som kommer 
att ingå i nationell och regional transportplan.

Dagens sammanträde
Representanter från Region Kalmar län presenterar den paketlösning som regionen 
tar fram för infrastrukturen som kommer att ingå i nationell och regional transport-
plan. Av informationen framgår följande:

- Inriktningsunderlag för nationell och regional transportplan ska lämnas av 
trafikverket till regeringen 30 oktober 2020, alla intressenter kommer få 
yttra sig om förslaget. Ärendeprocessen är som följer: 

o Infrastrukturpropositionen vår 2021 följt av remiss av nationell och 
regional plan vår/sommar 2021.

o Slutredovisningen och antagens av plan vår 2022.
- Under förförra året arbetades det fram en handlingsplan för transportinfra-

struktur 2020-2025.
- Fokus har de senaste åren legat på följande projekt: E22; Kust till kust, 

parallella vägar; Stångsådals och Tjustbanan med parallella vägar; och 
väg 40. Väg 136 är också varit av särskilt intresse. 

- Bland övriga projekt som är pågående/kommande finns bland annat Väg 
136 Algutsrum – Borgholm och diverse cykelvägar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott lyfter särskilt att hinder för godstransporter på väg 
136 i Borgholm har rapporterats vara ett problem för näringslivet i Borgholms kom-
mun. Det är av intresse för kommunen att detta framgår i remissen till regeringen.

Vidare diskuteras regeringsuppdrag I2020/02003/TP ”Uppdrag att analysera alterna-
tiva modeller för färjetrafik till Gotland”. Till detta har Regionen inget särskilt att tilläg-
ga.

Skickas till
Kommunchefen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-11 154

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 154 Dnr 2020/116 024 KS

Återrapportering - Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott beslutar
att lägga återrapporteringen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 146 beslutade 

att medarbetare inom Lokalvård som arbetar på verksamheter där kommunen 
har omsorgstagare ska tilldelas ett extra lönepåslag i samband med utbetal-
ningen av lönen i juni. Påslaget ska vara på 2 000 kronor baserat på heltid. 
Utgiften ska redovisas som aktivitet 1018.

att verkställande av beslut ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 146 Personalutskottet; Lönepåslag 
för arbetet med omsorgstagare.
Tjänsteskrivelse 2020-06-16.

Bedömning
24 medarbetare inom Lokavården får ett lönepåslag på 2 000 kronor vid heltids-
tjänstgöring, vilket utbetalas i samband med lönen i juni.

Detta innebär en kostnad av 41 250 kronor, det vill säga i genomsnitt 1 719 kronor 
per person.

Den totala kostnaden är 54 211 kronor inklusive sociala avgifter.

Skickas till
Kommunchefen
Budgetchefen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-11 155

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 155 Dnr 2020/119 360 KS

Anslutning av kommunalt V/A kioskbyggnaden på Persnäs-Sandvik 1:1

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att investera 70 000 kronor i anslutning av kommunalt V/A till utarrenderad kiosk 

i Sandviks hamn. Investeringen belastar mark och exploaterings (MEX) drifts-
budget.

att arrendatorn återbetalar summan över tid; 25 år om 4 300 kronor per år till 
kommunen. 

(2 800 kronor samt kalkylränta på 4,00%)

Ärendebeskrivning
Arrendatorn till kiosken i Sandvik har erhållit bygglov för att utöka sin sjöbod för 
sommarservering. Till verksamheten önskar arrendatorn att koppla in kommunalt 
V/A. Förslaget är att mark och exploatering (MEX) tar kostnaden och arrendatorn 
betalar årligen av den investeringen till mark och exploatering (MEX). 4 300 kronor 
per år i 25 år ger ett positivt utfall på investeringen; 37 500 kronor samt kioskbygg-
naden har erhållit kommunalt V/A. Arrendatorn bekostar själv förbrukningskostna-
der under arrendetiden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-29.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Tillväxtchefen
Mark och exploateringsstrategerna

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-11 156

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 156 Dnr 2019/212 024 KS

Översyn av arvodesreglemente

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att § 3 från ersättningsbestämmelserna utgår och § 10 skrivs om enligt följande: 

”Förtroendevald, som inte fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid (minst 40 %), som har partiell tjänstledighet från ordinarie arbete har 
rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst enligt inrappor-
terade timmar med maximalt 240 kr/tim. Om förlorad arbetsinkomst inte kan 
styrkas enligt ovan betalas ersättning enligt schablonberäknat belopp: 
SGI/1980 = ersättning/timme. Maximalt kan antalet ersättningsberättigade 
timmar uppgå till 8 per dag (1 920 kr/ dag för år 2020).

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. 
Taket beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 timmar 
= maximal timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till närmaste tiotal 
kronor.”

att laghänvisningarna ersätts med nya kommunallagens SFS 2017:725. 

att i arvodes- och ersättningsbilaga görs följande justeringar;

- det fasta arvodet för överförmyndaren utgår.
- ordförande i samhällsbyggnadsnämnden byts mot ordföranden i miljö- 

och byggnadsnämnden.
att uppdra till fullmäktiges ordförande att tillsammans med en representant från 

samtliga partier representerade i kommunfullmäktige att göra en översyn av 
kommunens arvodes- och ersättningsregler inför nästa mandatperiod. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 256 att uppdra åt kom-
munchefen att göra en översyn av gällande arvodesregler i syfte att harmoniera 
dessa med gällande lagstiftning inför beslut i kommunfullmäktige och att utreda 
möjligheten inkluderat kostnader och lämplig lokal att förlägga kommunfullmäktiges 
sammanträde på dagtid.

Beslutsunderlag
Arvode och ersättningsbestämmelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 § 256 Översyn av arvodesreglemen-
te.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 23 Översyn av arvodesreglemente.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 58 Översyn av arvodesreglemente.
Tjänsteskrivelse 2020-07-03.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-11 156

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bedömning
Kommunens ersättningsbestämmelser vad gäller ersättning för förlorad arbetsin-
komst avviker från kommunallagens regler. Detta då dels samtliga förtroendevalda 
har rätt enligt KL 4:12 skälig förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner 
(främst reseersättning och barntillsyn) när de fullgör sina uppdrag. Vad gäller arvo-
de regleras detta i KL 4:16 att fullmäktige får besluta om arvode ska utgå. I så fall 
gäller att arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 

I kommunens arvodes- och ersättningsbestämmelser står i § 3 att ”förtroendevalda 
som inte fullgör sina uppdrag på heltid, har rätt till ersättning för styrkt förlorad ar-
betsinkomst enligt 4 kap 12 § KL (1991:900). Den del av arvodet som utgår för in-
läsning av handlingar ska avräknas vid jämförelsen”. Under § 10 stadgas vidare att 
”i den mån inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag – med det be-
lopp som löneavdraget överstiger dagarvodet.”

Att sammanblanda arvode som kommunen får lova att besluta om med ersättning 
för förlorad arbetsinkost som kommunen ska besluta om är direkt felaktigt. Därför 
föreslås att § 3 från ersättningsbestämmelserna utgår och § 10 skrivs om enligt ett 
av följande sätt: 

Alt 1. (samma som Mörbylånga kommun)
”Förtroendevald, som inte fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
(minst 40 %), som har partiell tjänstledighet från ordinarie arbete har rätt till ersätt-
ning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst enligt inrapporterade timmar med 
maximalt 240 kr/tim. Om förlorad arbetsinkomst inte kan styrkas enligt ovan betalas 
ersättning enligt schablonberäknat belopp: SGI/1980 = ersättning/timme. Maximalt 
kan antalet ersättningsberättigade timmar uppgå till 8 per dag (1 920 kr/ dag för år 
2020).

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. Taket 
beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 timmar = maximal 
timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till närmaste tiotal kronor.”

Alt 2. (knyta det till arvodet för kommunstyrelsens ordförande)
”Förtroendevald som inte fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
(minst 40%), har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår genom av arbetsgivaren styrkt löneav-
drag. Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vil-
ket belopp, t ex fria yrkesutövare och egna företagare har rätt till en ersättning be-
räknad på grundval av den senaste fastställda sjukpenningen.

Det högsta beloppet per timme som kommunen utger ersättning för beräknas uti-
från följande formel; 0,75 x årsarvodet för en riksdagsledamot/12 månader/165 tim-
mar = maximal timersättning (311 kr/h för år 2020). Maximalt kan antalet ersätt-
ningsberättigade timmar uppgå till 8 per dag (2 488 kr/dag för år 2020)”

Detta alternativ utgår från samma principer som de fasta arvodena i kommunen är 
beräknade efter och högsta ersättningsnivån är densamma som för kommunstyrel-
sens ordförande, vilken är satt till 75 % av riksdagsmannalön. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-11 156

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jämförelse med andra kommuner  
I Mörbylånga utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst för faktisk och styrkt förlo-
rad arbetsinkomst. Förtroendevald som har partiell tjänstledighet från ordinarie ar-
bete har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst enligt inrap-
porterade timmar med maximalt 240 kr/tim. Om förlorad arbetsinkomst inte kan 
styrkas enligt ovan betalas ersättning enligt schablonberäknat belopp: SGI/1980 = 
ersättning/timme. Ersättningen får inte överstiga 1 920 kronor per dag. 

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. Taket 
beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 timmar = maximal 
timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till närmaste tiotal kronor.

I Kalmar utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst emligt intyg av styrkt inkomst-
förlust. För egen företagare ska årsinkomsten utgöra underlag för beräkning av för-
lorad arbetsförtjänst. I den mån årsinkomst (lön) ej kan fastställas ska förlorad ar-
betsförtjänst fastställas genom jämförelse med normallöner i respektive bransch. 
Ersättningen för förlorad arbetsinkomst utgår med högst 8 timmar per dag. Det 
högsta belopp som kan utgå per timme år 2019 är 214 kronor per timme (=timarvo-
det vid sammanträden).

I Mönsterås utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst med styrkt inkomstförlust. 
Kan detta inte uppvisas utgår schablonberäknat belopp, till exempel fria yrkesutö-
vare eller egna företagare med sjukpenning/dag x 110 % x 30 dagar = Ersätt-
ning/timme. 165 timmar.

Övriga justeringar
Samtidigt föreslås att i arvodes- och ersättningsbilaga görs följande justeringar;

- det fasta arvodet för överförmyndaren utgår då denna funktion numer finns i en 
gemensam nämnd och att kommunens ledamot i nämnden uppbär arvode och 
får ersättningar enligt kommunens arvodes- och ersättningsbestämmelser.

- ordförande i samhällsbyggnadsnämnden som utgått byts mot ordföranden i mil-
jö- och byggnadsnämnden. 

Vad gäller laghänvisningar byts dessa mot den nya kommunallagens SFS 
2017:725. 

Vad gäller bestämmelserna i övrigt så bör fullmäktige överväga om att göra en 
översyn inför nästa mandatperiod. Detta då kommunens arvoden och ersättningar i 
övrigt inte är helt enkla att tolka och nivåerna inte fullt ut främjar den lokala demo-
kratin.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-11 156

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vad gäller frågan om att förlägga fullmäktigesammanträdena till dagtid så finns 
tingssalen tillgänglig om den bokas. Ökade kostnader för förlorad arbetsinkomst 
kommer att tillkomma om reglerna för förlorad arbetsinkomst görs om. I övrigt så 
tillkommer inga kostnader. Om fullmäktige skulle ha sina möten från klockan 13 så 
skulle cirka 4 timmars ersättning för förlorad arbetsinkost utgå med högst 311 kro-
nor per timme och ledamot. Om 10 ledamöter begär ersättning för 10 möten per år 
uppgår ersättningen till cirka 125 000 kronor per år. Till detta tillkommer sociala av-
gifter om 31,42% av ersättningen. Den totala kostnaden för kommunen uppgår då 
till cirka 165 000 kronor.

Konsekvensanalys
Om de föreslagna ändringarna vad gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst in-
förts 2019, under förutsättning att inte fler skulle begärt ersättning, hade kommu-
nens kostnader ökat med maximalt 35 tkr. Ytterligare en förutsättning till beräkning-
en är att samtliga som begärde ersättning hade rätt till maximal ersättning.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar att förslag till fjärde att-sats ändras från ” att uppdra till full-
mäktiges ordförande att tillsammans med gruppledarna att göra en översyn av kom-
munens arvodes- och ersättningsregler inför nästa mandatperiod ” till ” att uppdra till 
fullmäktiges ordförande att tillsammans med en representant från samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige att göra en översyn av kommunens arvodes- 
och ersättningsregler inför nästa mandatperiod .”

Ordförande frågar om Ilko Corkovics förslag till beslut kan ersätta fjärde att-satsen i 
förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avser göra så. 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsens arbetsutskott stödjer förslaget. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-11 157

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 157 Dnr 2019/193 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - markförvärv och uppförande av trygghetsbo-
ende på f d Solkattentomten i Borgholm

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anse motionen besvarad då arbetet redan pågår för att eventuellt förvärva 

fastigheten.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-09-17

- att kommunfullmäktige beslutar låta utreda möjligheterna att förvärva den aktu-
ella marken och där uppföra ett trygghetsboende. 

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 176 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 176 lämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
Tjänsteskrivelse 2020-07-03.

Bedömning
I Borgholm finns idag ett par olika alternativ som erbjuder boendeformer som mot-
svarar ungefär formerna för trygghetsboende. I Resedan-området har privat entre-
prenör uppfört seniorboende/trygghetsboende (BOSAM) och i närområdet har Bo-
vieran byggt boende för +55. Sedan tidigare finns bostadsrätter i Resedan för +55. 
Däremot saknas precis som Lublin skriver möjlighet för de som inte har ekonomi 
att lägga en insats (även om BOSAM:s har en låg fast insats). Med tanke på vår 
demografi som bedöms behovet av trygghetsboende utan insats i centrala Borg-
holm som stort. Ett altenativ till att kommunen bygger och förvaltar trygghetsboen-
de är att den privata marknaden gör det. 

Det finns flera centralt belägna fastigheter där ett trygghetsboende skulle kunna 
vara lämpligt att uppföra, varav aktuella fastigheter kan vara ett alternativ. Kommu-
nen har sedan flera år fört dialog med aktuella fastighetsägare för att utröna intres-
set av att sälja eller förädla fastigheterna som har ett mycket centralt och bra läge i 
Borgholm. Det vill säga intentionerna i Per Lublins (ÖP) motion pågår i redan, var-
för motionen bör kunna anses behandlad.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Att helt låsa sig till att förvärva aktuella fastigheter är inte god ekonomisk hushåll-
ning, då kommunen hittills inte blivit erbjudna att köpa dem. Inte heller att helt ute-
sluta andra ägande- och driftsformer än den kommunala. Särskilt inte då kommu-
nen har flera stora projekt på gång i form av exempelvis ny skola i Löttorp, omfat-
tande VA-utbyggnad och nytt särskilt boende om 80 platser på Ekbacka-området.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 158 Dnr 2020/130 150 KS

Livsmedelsförsörjningen i Runsten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra kommunchefen att utreda möjligheten att skapa förutsättning för en 

matbutik i Runsten. Bland annat genom att undersöka intresset, stödmöjlighe-
ter och identifiera lämplig fastighet för en matbutik i Runsten. Eventuella för-
slag ska inte riskera att kommunen finansierar näringsverksamhet som strider 
mot konkurrensregler.

Ärendebeskrivning
Runstens Intresseförening har kontaktat kommunstyrelsens ordförande för att med-
dela sin oro för livsmedelsförsörjningen i Runsten. 

Efter kommunstyrelsens ordförande och tillväxtchefen i samband med ett företags-
besök haft möte med en av fastighetsägarna till den före detta matbutiken i Runsten 
har Ilko Corkovic (S) bett att få lyfta frågan om livsmedelsförsörjningen i Runsten. 

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) informerar om företagsbesöket i Runsten.

Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar att ge kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att 
skapa förutsättning för en matbutik i Runsten. Bland annat genom att undersöka in-
tresset, stödmöjligheter och identifiera lämplig fastighet för en matbutik i Runsten.

Carl Malgerud (M) yrkar att till förslaget lägga att eventuellt förslag inte ska riskera 
att kommunen finansierar näringsverksamhet som strider mot konkurrensregler.

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan anse de två yrkandena 
som ett förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott gör så. 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att kommunstyrel-
sens arbetsutskott stödjer förslaget. 

Skickas till
Kommunchefen

______________
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