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Sammanträdesdatum 2019-02-18
Tid: 10:00-15.30
Plats: Skeppet, kommunhuset

Beslutande
Bo Pettersson (S), ordförande
Peter Modig (ST) ersätter Agneta Pettersson Bell (ST), förste vice ordförande 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande ej § 42 på grund av jäv
Helena Nävergårdh (M) ersätter Maria Renfors (M) § 42 på grund av jäv
Melisa Nilsson (S) 
Jan Rudén (S) §§ 28-42
Mattias Vernberg (C) ersätter Jan Rudén (S) §§ 43-48
Johan Jönsson (M) 
Wouter Fortgens (M) 
Otto Ericsson (SD) 
Håkan Larsson (SD) §§ 28-42
Alexandra Odelsheim (SD) ersätter Håkan Larsson (SD) §§ 43-48 
Lisbeth Svensson (L) 
Göder Bergermo (L) 
Lena Hedlund (KD) 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Emma Ramhult (V) 
Jimmy Lövgren (MP) §§ 28-31, 35-48
Mattias Vernberg (C) ersätter Jimmy Lövgren (MP) §§ 32-34

Ersättare
Helena Nävergårdh (M) §§ 28-41, 43-48
Alexandra Odelsheim (SD) §§ 28-42
Mattias Vernberg (C) §§ 28-31, 35-42
Nedzad Deumic (KD) ej § 37 på grund av jäv
Annika Åberg Darell (V) 

Övriga närvarande
Kicki Nordberg, kommundirektör
Anette Oscarsson, sektorchef stödfunktioner
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad §§ 28-37
Pia Alhäll, sektorchef utbildning
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst §§ 28-46
Erica Bjärsved, ekonomichef
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Christer Larsson, personalchef
Marcus Starcke, kanslichef
Richard Brown, sekreterare
Stefan Svedhem, strategisk projektledare §§ 28-33
Agneta Dejenfelt, planeringsledare §§ 28-29, 39-40

Justeringsdag: 2019-02-21

Justerare: Göder Bergermo (L)
 

Richard Brown Bo Pettersson (S) Göder Bergermo (L)  
sekreterare ordförande justerare
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Anslagsbevis

Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla.

Kommunstyrelsen

Justeringsdatum: 2019-02-21
Paragrafer: 28-48 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-21
Datum då anslaget tas ned: 2019-03-14

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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§ 45 Inkomna skrivelser och protokoll 

kommunstyrelsen
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§ 48 Information från kommundirektör KS 2019/15
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 28

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa föredragningslistan enligt nedan.
 
Utgående ärende

• Uppdrag till en beredning om att fördela styrdokument mellan beredningarna.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 29

Reslutat från KKiK och medborgarundersökningen

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och remitterar ärendet till välfärdsutskottet och 
allmänna utskottet som, med stöd av förvaltningen, ser över hur KKiK värdet kan förbättras.

Sammanfattning av ärendet
Presentation av resultaten från KKiK och medborgarundersökningen.

Förslag på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att ärendet remitteras till välfärdsutskottet som, med 
stöd av förvaltningen, ser över hur KKiK värdet kan förbättras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
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§ 30

Information Stenungsunds centrum

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att uppdra kommundirektören att utreda 
möjligheterna att söka EU-bidrag för ett framtida centrum i en global, urbaniserad och digital 
värld mot ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Sammanfattning av ärendet
Information om Stenungssunds centrumutveckling. 

 Preliminära tidplaner.
 Resecentrum.
 Västanvindsgatan.
 Infrastruktur centrum.
 Åtgärder för att minimera parkeringsplatser i centrum.

Förslag på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår ett tillägg att kommunstyrelsen uppdrar kommundirektören att 
utreda möjligheterna att söka EU-bidrag för ett framtida centrum i en global, urbaniserad och 
digital värld mot ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.

8



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 31

Information Pågående detaljplaner

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Information om pågående detaljplaner.

 Detaljplaner centralort.
 Detaljplaner södra kommundelen.
 Pågående – ej aktiva. 
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§ 32 Dnr: KS 2018/681

Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2019 samt högsta 
godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 
2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av delposter inom riksnormen för 
försörjningsstöd 2019 i enlighet med bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutar om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd 2019 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter 2019.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutar årligen om miniminivå för de behov som ska täckas av riksnormen i 
försörjningsstödet. Beloppen fastställs inför varje nytt kalenderår. Riksnormen ska fördelas i 
vissa bestämda delposter samt gemensamma hushållskostnader. Varje kommun beslutar om 
hur denna fördelning ska ske.

Kommunen beslutar årligen om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans 
föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om 
boendekostnaden bedöms vara skälig ska göras i varje enskilt fall.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-19
Riksnorm 2019, delposter, bilaga 1
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 33 Dnr: KS 2019/100

Uppdrag till en beredning om att fördela styrdokument mellan 
beredningarna

Beslut
Ärendet utgår.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 34 Dnr: KS 2018/575

Alkohol- och drogpolitisk plan för Stenungsunds kommun - 
Slutrapport från beredningen

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta alkohol- och drogpolitisk plan 2018-12-12. 

Sammanfattning av ärendet
En tillfällig beredning har tagit fram ett förslag till en ny alkohol- och drogpolitisk plan.  I 
planen beskrivs syfte och målsättningar för kommunens arbete inom det alkohol- och 
drogpreventiva området, hur ansvarsfördelning ska se ut samt hur och när uppföljning och 
utvärdering ska gå till. Förvaltningen har bedömt förslaget till alkohol- och drogpolitisk plan 
ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Den sammanfattande bedömningen är att inga 
hinder ur dessa två aspekter föreligger för antagande av planen.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-03
Alkohol- och drogpolitisk plan för Stenungsunds kommun, slutrapport från tillfälliga 
beredningen – inkommen 2018-12-12
Kommunfullmäktige 2017-11-20
Kommunfullmäktige 2017-09-18

12



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 35 Dnr: KS 2019/91

Planavslut för detaljplan för Spekeröds Apleröd 3:1

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till allmänna utskottet för mer information om 
ärendets hantering.

Sammanfattning av ärendet
I september 2010 fick gav samhällsbyggnadsutskottet positivt planbesked till en ansökan om 
ändring av detaljplanen för Spekeröds-Apleröd 3:1. Detaljplanen föregicks av ett 
detaljplaneprogram för Spekerödsområdet. Sedan godkänt detaljplaneprogram har 
detaljplanen för Spekeröds-Apleröd 3:1 varit vilande på sökandens begäran. Efter avstämning 
med den sökande avslutas planarbetet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-24
Godkännande om planavslut från sökanden 2016- 08-24
Protokollsutdrag SBU § 11, 2015-01-27
Protokollsutdrag SBU § 227, 2010-09-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Göder Bergermo (L) föreslår att kommunstyrelsen remitterar ärendet till allmänna utskottet 
för mer information om ärendets hantering.  

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Göder Bergermos (L) 
förslag och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 36 Dnr: KS 2018/602

Planstart för detaljplan för Kyrkeby 3:33, Jörlandaskolan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplan 
för Kyrkeby 3:33, Jörlandaskolan.

Sammanfattning av ärendet
Jörlandaskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs sex. Skolan hade 268 elever 
inskrivna höstterminen 2017 och prognosen för 2027 visar på ca 320 elever. Skolan har stort 
behov av utbyggt kök, matsal, klassrum, elevhälsa och arbetsrum. För att möjliggöra 
utbyggnaden behöver detaljplanen ändras. Detaljplan för Jörlandaskolan ligger i Planprio 1 
och på grund av förändrade och brådskande behov behöver detaljplanen prioriteras upp, 
påbörjas omgående och skyndas på. Den tillbyggda skolan behöver kunna tas i bruk senast 
höstterminen 2022. Då löper det tidsbegränsade bygglovet ut för de moduler som för 
närvarande används.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-23
Begäran om reservation av mark och detaljplanering för Jörlandaskolan 2018- 11-05
Protokollsutdrag 

Beslut skickas till
Helena.cessford@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 37 Dnr: KS 2018/647

Utbetalning av sponsring för år 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja sponsring om totalt 90 000 kronor enligt följande:

 Stenungsunds SS/ Tjörn Runt - 50 000 kronor
 Stenungsund Handboll/ Stenungscupen – Västkustens Handbollsfestival – 5 000 kronor
 Stenungsunds IF/Fotbollsfestival – 30 000 kronor
 Stenungsunds IF/Klassfotbollen – 0 kronor
 Simklubben S77/ Stenungsundssimmet - 5 000 kronor

Resterande pengar (10 000 kronor) i sponsringspotten ska kunna sökas för föreningar som 
anordnar större mästerskap i Stenungsund under året.

Reservation
Linda-Maria Hermansson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag gällande 
fördelningen av sponsringsmedel.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen betalar ut sponsring enligt den av kommunfullmäktige antagna sponsringspolicyn. 
För att kommunen ska betala ut sponsring ska kommunens namn omnämnas, i något eller i 
flera av följande kanaler, såsom sociala medier, radio, TV eller dags- och/ eller fackpress. Det 
ska kunna påvisas stor spridning över kommungränsen och vara i positiv anda och bidra till 
att uppmärksamma och stärka destinationen Stenungsunds kommun. 

Det har inkommit fem ansökningar från fyra organisationer om sponsring för 2019 om totalt 
150 000 kronor. Totalt finns 100 000 kronor avsatt i budget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda-Maria Hermansson (C): Föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja sponsring om 
totalt 70 000 kronor enligt följande:

 Stenungsunds SS/ Tjörn Runt - 25 000 kronor
 Stenungsund Handboll/Stenungscupen – Västkustens Handbollsfestival – 5000 kronor 
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 Stenungsunds IF/Fotbollsfestival – 30 000 kronor 
 Stenungsunds IF/Klassfotbollen – 0 kronor 
 Simklubben S77/ Stenungsundssimmet - 10 000 kronor 

Resterande pengar (30 000 kronor) i sponsringspotten ska kunna sökas för föreningar som 
anordnar större mästerskap i Stenungsund under året.

Lisbeth Svensson (L): Föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja sponsring om totalt 
90 000 kronor enligt följande:
 Stenungsunds SS/ Tjörn Runt - 50 000 kronor
 Stenungsund Handboll/ Stenungscupen – Västkustens Handbollsfestival – 5 000 kronor
 Stenungsunds IF/Fotbollsfestival – 30 000 kronor
 Stenungsunds IF/Klassfotbollen – 0 kronor
 Simklubben S77/ Stenungsundssimmet - 5 000 kronor

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till hur sponsringsmedlen ska fördelas och 
ställer Linda-Maria Hermanssons (C) förslag mot Lisbeth Svenssons (L) förslag och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lisbeth Svenssons (L) förslag om 
fördelningen av sponsringsmedel. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Linda-Maria 
Hermanssons (C) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. Omröstning begärs och ska 
genomföras. 

Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till Linda-Maria Hermanssons (C) tilläggsförslag.
Nej-röst för avslag till Linda-Maria Hermanssons (C) tilläggsförslag.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Peter Modig (ST), Melisa Nilsson (S), Jan 
Rudén (S) Otto Ericsson (SD), Håkan Larsson (SD), Linda-Maria Hermansson (C), Emma 
Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP).

Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Lena Hedlund (KD)

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Linda-Maria Hermanssons (C) tilläggsförslag. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 38 Dnr: KS 2019/71

Arvode och ersättningar vid Europaparlamentsvalet 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt valnämndens förslag, det vill säga följande arvoden, som 
utgör den totala ersättningen för uppdraget, ska gälla vid Europaparlamentsvalet 2019:

Ordförande i vallokal, valdagen 2900 kronor

Vice ordförande i vallokal, valdagen 2400 kronor

Röstmottagare, valdagen 2000 kronor

Reserver 500 kronor

Valnämndens presidium, valdagen 2900 kronor

Valnämnden valdagen 2000 kronor

Transport länsstyrelsen måndag Hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglementet

Onsdagsräkning Hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglementet 

Torsdagsräkning Hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglementet 

Transport länsstyrelsen onsdag 800 kronor

Transport länsstyrelsen torsdag 800 kronor

Röstmottagare förtidsröstning, inklusive 
ambulerande röstmottagare

Hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglementet

Valnämnden lördag innan valdagen Hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglementet
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen ska fastställa arvoden och ersättningar till 
röstmottagare och valnämnden i samband med Europaparlamentsvalet. De föreslagna 
ersättningarna motsvarar de som gällde vid det allmänna valet 2018. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-07
Protokoll från valnämnden 2019-01-17

Beslut skickas till
Valnämnden
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 39 Dnr: KS 2019/72

Årshjul för kommunstyrelsen 2019

Beslut
Kommunstyrelsen noterar information. 

Sammanfattning av ärendet
För att kommunstyrelsen ska kunna arbeta systematiskt med frågeställningar fördelat jämt 
under året har ett årshjul arbetats fram för att tydliggöra när viss information ska lämnas, och 
när olika ärenden ska behandlas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-23
Årshjul
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§ 40 Dnr: KS 2019/33

Slutrapport – intern kontroll 2018 – kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ”Slutrapport intern kontroll 2018 – kommunstyrelsen”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 2017-11-27 en internkontrollplan för 2018. Planen innehåller fem 
identifierade riskområden. Planen följs upp två gånger per år med en delredovisning till och 
med augusti och en slutrapport till och med december.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-27
Slutrapport intern kontroll 2018 – kommunstyrelsen
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 41 Dnr: KS 2019/115

Förslag om att utreda alternativ ägande- och driftsformer 
Hasselhöjden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet och att förvaltningen till nästkommande 
kommunstyrelse presenterar den tidigare utredningen.

Sammanfattning av ärendet
M-L-KD har inkommit med en skrivelse.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse, 2019-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att förvaltningen till nästkommande 
kommunstyrelse presenterar den tidigare utredningen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 42 Dnr: KS 2019/114

Förslag om att ompröva principbeslut avseende alkoholservering i 
Stenungsund Arena

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att utreda vilka förutsättningar kommunen 
har att styra över alkoholserveringen utifrån följande aspekter ifall principbeslutet upphävs:

 Begränsning av alkoholservering i egenskap av fastighetsägare som t.ex. tider, separat 
ingång, uteservering tillfälliga/slutna sällskap.

 Alkoholpolicy.
 Barnperspektiv.
 Alkohollagen.
 Beslutande instans.

Reservation
Emma Ramhult (V) reserverar sig i förmån för sitt eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
M-L-KD har inkommit med en skrivelse. 

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse, 2019-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att utreda 
vilka förutsättningar kommunen har att styra över alkoholserveringen utifrån följande 
aspekter ifall principbeslutet upphävs:

 Begränsning av alkoholservering i egenskap av fastighetsägare som t.ex. tider, separat 
ingång, uteservering tillfälliga/slutna sällskap.

 Alkoholpolicy.
 Barnperspektiv.
 Alkohollagen.
 Beslutande instans.
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Emma Ramhult (V) föreslår avslag på förslaget att upphäva principbeslutet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.

Jäv
Maria Renfors (M) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 43 Dnr: KS 2018/411

Val av representanter till Förstärkt förvaltningsforskning och mer 
kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige (KOLV)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Bo Pettersson (S) och Maria Renfors (M) till 
representanter i Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i 
Västsverige (KOLV).

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun ska utse representanter till Förstärkt förvaltningsforskning och mer 
kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige (KOLV).

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) nominerar Maria Renfors (M).

Maria Renfors (M) nominerar Bo Pettersson (S) 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) och 
Maria Renfors (M) nomineringar och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
louise.skoog@spa.gu.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 44 Dnr: KS 2018/361

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 45 Dnr: KS 2018/539

Inkomna skrivelser och protokoll kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 46 Dnr: KS 2018/576

Regional information

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
 GR politiska styrgrupper – Styrelsemöte inom kort.
 Soltak AB styrelse – Årsstämma i maj.
 Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds styrelse – Stenungsund är ordförande, fokus 

på åtgärdsplaner. Linda-Maria Hermansson (C) är ordförande. Nästa möte i mars. 
 Södra Bohusläns turisms styrelse – Inget att rapportera.
 Samordningsförbundet – Inget att rapportera. 
 Bohusbanan – Hearing i Stockholm den 6 mars. Diskussion med västsvenska 

ledamöter. Förslag att fem förtroendevalda från kommunen närvarar vid hearingen 
angående Bohusbanan. 

 Första spadtaget för Brudhammars förskola under veckan. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 47

Invigning Västerhavsveckan i Stenungsund den 3 augusti 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till invigning av Västerhavsveckan i 
Stenungsund den 3 augusti 2019. 

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun har fått förfrågan om att vara värd för invigningen av 
Västerhavsveckan den 3 augusti 2019.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 48 Dnr: KS 2019/15

Information från kommundirektör

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Information från ekonomichef.

 Preliminärt resultat.
 Verksamheternas avvikelser.
 Lånesituation.
 Utfall investeringar 2018.

Information från kommunchef.
 Information kommande ägardialog.
 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
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