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Plats och tid 

 

 måndagen den 8 april 2019 kl. 11:00 – 12:20 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Grethel Broman (S) 

Justeringens plats och tid Oasen, Nordmaling, 2019-04-08 kl. 12:45 

 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

_________________________________ Paragrafer §§ 200-206 

 Maria Syd  

Ordförande 

 

_________________________________ 

 

 Madelaine Jakobsson (C)  

Justerare 

 

_________________________________ 

 

 Grethel Broman (S)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Datum för anslags 

nedtagande: 2019-04-30 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkansliet 

  

 

 
  

 

 
 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-04-08 
Sida 

2(12) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarande: 

Beslutande: 

Madelaine Jakobsson (C) 

Alexander Landby Johansson (C) 

Kerstin Sjöström (C) 

Ann-Kristin Strandman (C) 

Anders Jonsson (C) ersätter Staffan Nyblom (C) 

Anna-Karin Lundberg (KD) 

Chatarina Gustafsson (M) 

Grethel Broman (S) 

Billy Moström (S) 

Anders Olsson (S) 

Mikael Larsson (SD) 

Niklas Vestermark (V) 

Tomas Johansson (FD), ersätter Monica Jonsson 

(FD) 

 

 

Övriga: 

Ulf Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare 

Petronella Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare 

Randi Lindström (C),  ej tjänstgörande ersättare 

Jan Persson (M),  ej tjänstgörande ersättare 

Anna-Karin Nilsson (M),  ej tjänstgörande ersättare 

Gerd Lindgren (S),  ej tjänstgörande ersättare 

 

Ulf Månsson, kommunchef 

Thomas Berglund, barn- och utbildningschef, § 200 

Jonas Wallin, ekonomichef § 200 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef § 200, 

206 

Conny Nordendahl, näringslivssamordnare, § 206 

Maria Syd, sekreterare 
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§ 200 Dnr 59919  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet.  

      

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande. Protokollet justeras i 

direkt anslutning till att sammanträdet avslutas. 

_____ 
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§ 201 Dnr 83483  

Fastställande av föredragningslistan  

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med förändring att ärende nr 5 Godkännande av 

upphandlingsunderlag ombyggnation Levar 1: 202 samt ärende nr 6 Trafikbeställning 

linje 110 utgår med anledning av beslut om att skjuta på byggnation om ny förskola.  

_____ 
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§ 202 Dnr 2019-000225 619 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av senareläggning 

av byggnation av förskola 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2019-03-25 i uppdrag till kommunchef att till dagens 

sammanträde utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av att 

senarelägga byggnation av ny förskola.  

Under dagens sammanträde presenterar barn- och utbildningschef, 

samhällsbyggnadschef och ekonomichef utredningsunderlaget. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-25 

Yttrande - ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av senareläggning av 

byggnation av förskola 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens ställningstagande synliggörs i 

§ 203. 

_____ 
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§ 203 Dnr 2018-000161 710 

Framtida lokaler för förskoleverksamhet, Nordmaling  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige meddelade 2017-06-22 startbesked för byggnation av ny förskola 

på kvarteret Biet. Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-03 att ändra inriktning och 

istället prioritera en ombyggnation av befintlig lokal för förskoleverksamhet. Detta efter 

att en utredning av kommunens befintliga lokaler presenterats kommunstyrelsen med 

förslag om ombyggnation av Levar 1:202 (Omega) som ett möjligt alternativ. 

 

Kommunstyrelsen har 2019-04-08 presenterats ett underlag för verksamhetsmässiga 

och ekonomiska konsekvenser av att fortsätta bedriva förskoleverksamhet i befintliga 

former under ytterligare en period. Utifrån detta underlag har kommunstyrelsen att ta 

ställning till hur man vill gå vidare i processen med ombyggnation av Levar 1:202 

(Omega). 

  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-22 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Tomas Johansson (FD), Niklas Vestermark (V), Billy Moström (S), Mikael Larsson 

(SD) yrkar på att gå vidare med investeringen av ny förskola Omega. 

Kerstin Sjöström (C) yrkar på att skjuta på investering av ny förskola med hänvisning 

till det ekonomiska läget. 

 

Beslutsgång 

Ordförande redogör för de två yrkandena och ställer dessa mot varandra. 

Votering begärs och genomförs. 

Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att skjuta på byggnation av 

förskola. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslut 2017-06-22 § 62 Startbesked - fastigheten 

Biet 1 och del av fastigheten Levar 1:71, (ny förskola) för att anta en ny inriktning om 

Levar 1:202 (Omega) som lokal för förskoleverksamhet. 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att skjuta på byggnation av förskola. 

_____ 
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§ 204 Dnr 2017-000234 252 

Förhandling om markanvisning - Notholmen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2019-03-25 kommunchef i uppdrag att förhandla om villkoren 

för tecknande av markanvisningsavtal med den exploatör som kommunen varit i 

kontakt med. Föreslagna riktlinjer för kommunal markanvisning skulle användas som 

beslutsstöd i förhandlingsprocessen.  

Avslutad förhandling innehållande parternas respektive ställningstagande för tecknande 

av markanvisningsavtal, inklusive pris för markområdet vid en marköverlåtelse, 

redovisas av samhällsbyggnadschef och kommunchef under sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-03-25 § 184 

Korrespondens om markpris, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Att inte gå vidare med markanvisningsavtal Notholmen.      

_____ 

 

Skickas till: samhällsbyggnadschef, entreprenör, kommunchef 
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§ 205 Dnr 2018-000490 101 

Motion - Enkla frågor från kommunmedborgare 

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Gustavsson (S) anmälde 2018-09-06 en motion om medborgares rätt att 

ställa enkla frågor till kommunmedborgare. Förslaget i motionen var att tillåta 

allmänheten att ställa frågor till ordföranden i utskott, kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. Frågorna föreslogs vara utformade så att de i princip kan besvaras 

med ja eller nej. 

 

Omvärldsanalys 

För att undersöka hur andra kommuner har organiserat medborgarinflytande gent emot 

fullmäktige så skickade jag ut en förfrågan till kommunsekreterare i länet, varav 5 

kommuner svarade. Av dessa så har 3 kommuner medborgarinflytande via 

allmänhetens frågestund som en ordinarie punkt på dagordningen, 1 kommun har inte 

någon möjlighet till frågor och 1 kommun har organiserat frågor via allmänhetens 

frågestund i samband med årsredovisning men med möjlighet att inför det även vid 

andra sammanträden.  

Även en snabb sökning på kommuners olika hemsidor nationellt bekräftar att man valt 

lite olika sätt att organisera medborgarnas tillgång till beslutsfattare och inflytande på, 

men att allmänhetens frågestund framträder som det vanligaste sättet.  

Kommunfullmäktiges presidiums fick även frågeställningen på remiss och svarade att 

”Fullmäktiges arbetsordning § 33 hanterar redan allmänhetens frågestund. Vi ser inte 

att det finns skäl att ändra den skrivningen. Presidiet undersöker möjligheten att ha 

frågestund i specifika ämnen där man kombinerar frågestunden med information från 

ansvariga tjänstemän. 

Vi föreslår också att KS utreder andra möjligheter att hantera frågor från allmänheten, t 

ex via kommunens hemsida”  

Beslutsunderlag 

Motion - Enkla frågor från kommunmedborgare 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Yttrande - kommunfullmäktiges presidium 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2918-09-06 

 

Förslag till ändringsyrkande 
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Madelaine Jakobsson (C) yrkar på att demokratiberedningen istället för 

kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda andemeningen i motionärens framställan och 

lämna ett förslag på hur medborgarnas delaktighet skulle kunna stärkas.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen men att demokratiberedningen får i 

uppdrag att utreda andemeningen i motionärens framställan och lämna ett förslag på hur 

medborgarnas delaktighet skulle kunna stärkas.    

_____ 
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§ 206 Dnr 2019-000227 095 

Godkännande av förfrågningsunderlag för anläggning av 

terminalområde - Projektet Industrispår med öppen terminal i 

Rundvik  Anläggning av terminalområde  

Sammanfattning av ärendet 

 

Beslutsunderlag 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

 

Ändringsyrkande 

 

 

Beslutsgång 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

 

 

Skickas till: Kommunchef, Näringslivsutvecklare, Samhällsbyggnadschef 

 

 


