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§ 6 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Godkänner dagordningen med tillägg: 

Försäljning av fastighet  

Sammanfattning av ärendet 
Till dagordningen harr följande tillkommit: 

Försäljning av fastighet  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan godkänna 
dagordningen med tillägg: 

Försäljning av fastighet  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.  
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§ 7 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Välja Anders Käll (M) som justerare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Skog Lindman (S) yrkar att Anders Käll (M) väljs som justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan välja Anders 
Käll (M) som justerare och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så.  
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§ 8 Dnr   

Försäljning av fastighet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Sälja fastigheten    

Sammanfattning av ärendet 
 och  vill köpa 

fastigheten   

Marken omfattar 1122 kvadratmeter och är detaljplanerad för 
bostadsändamål. 

Ekonomiska konsekvenser 
Försäljningsvärdet av , som är 65 076 kronor.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Köpekontrakt 
Fastighetskarta 
Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2019-04-25  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 
  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(8) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-30 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 9 Dnr 2019-000166  

Översyn av regler för investeringar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att se över regler för investeringar och återkomma till 
kommunstyrelsens arbetsutskott hösten 2019.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över regler för 
investeringar och återkomma till kommunstyrelsen hösten 2019.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över regler för 
investeringar och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott hösten 
2019.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-09 § 50 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
kommunchef 
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§ 10 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler för exploatering av mark       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över regler för 
exploatering av mark och återkomma till kommunstyrelsen hösten 2019.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att se över regler för exploatering av mark.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-09, § 50 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Kommunchef 
Kommunstyrelsen 
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§ 11 Dnr 2019-000168  

Översyn av ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsprinciper 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att se över ekonomi- och verksamhetstyrningsprinciper och 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott hösten 2019.          

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över ekonomi- och 
verksamhetstyrningsprinciper och återkomma till kommunstyrelsen hösten 
2019.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över ekonomi- och 
verksamhetstyrningsprinciper och återkomma till kommunstyrelsens 
arbetsutskott hösten 2019.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-09 § 50 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Kommunchef 
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