
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1 (24)
    2019-10-15 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15-16:45  
Beslutande 
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD)                                   Henrik Karlsson (KD)  
                                                     Martina Kjellkvist (KD)                       

Kent Lagrell (M)                                   Anders Kjellgren (M) 
Ronnie Bryngelsson (S)                      Maria Brauer (S) 
Boel Lanne  (MP)                                 Jan Ek (SD) §222-224, §227, §239 
 

Tjänstgörande ersättare         Vera Molin (L), Helene Berndtsson (M), Hans Wickstrand (KD) §225-226, §228-238, 
§240-244, Isak Strömblad (KD) §234-238, §240-244  

Övriga närvarande          
Ersättare                                    Hans Wickstrand (KD), Isak Strömblad (KD), Mathias Johannesson (M), Sandra 

Svensson (M),  Ronald Caous (S), Annika Andersson (V) 
                                           
 
Tjänstemän                               Gull-Britt Eide, Kommundirektör 
 Tannaz Ghaderi, Juridik- och kanslichef 

Ronald Johansson, Besöks- och näringslivschef, §222 
Fredrik Lindén, VD Turistrådet,§222 
Marie Linde vice VD Turistrådet, §222 
Oskar Nilsson, Ekonomichef, §224, §227, §239 
Irene Berg, Ekonom, §224, §227, §239 
Christer Zandén, Kvalitetsutvecklare, §223 
Andreas Beutler, Plan- bygg- och miljöchef, §223 
Malin Tisell, Förvaltningschef, §223 
Katarina Lindgren, Förvaltningschef, §223 
Tommy Fahlander, Arbetsmiljöverket, §225 
Karin Kåberg, Arbetsmiljöverket, §225 
Daniel Spindel, Kommunarkivarie, §231 
Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef, §232 
Anna Skogberg, Teamledare, §233 
Per Karlbäck, Exploateringsingenjör, §234-236 
Veronica Tindvall, Etableringschef, §240 
 

Justerare  Boel Lanne 

Plats                          Kommunhuset  
Underskrifter  
Sekreterare   ...........................................................  Paragrafer 222-244 
   Tannaz Ghaderi 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Jan Utbult  
Justerare   
                                            ………………………………………………………………….. 
                                          Boel Lanne 
 
     

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2019-10-15 

Datum för anslags 2019- Datum för anslags nedtagande 2019- 
uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 
    Utdragsbestyrkande 
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                                                                                                                                       2 
Kommunstyrelsen 2019-10-15  

   
   
KS §222   
   
Information från styrgruppen för ” Ett enat Bohuslän” 

 
Ronald Johansson, Besöks- och näringslivschef,  Fredrik Lindén VD Turistrådet 
och Marie Linde vice VD turistrådet informerar från styrgruppen för ”Ett enat 
Bohuslän”. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  

 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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                                                                                                                                       3 
Kommunstyrelsen 2019-10-15  

   
   
KS §223   
   
Information UH1 2020 

 
Cecilia Lindblom, controller, Christer Zandén, kvalitetsutvecklare, Katarina Lind-
gren, förvaltningschef, Malin Tisell, förvaltningschef samt Andreas Beutler, plan-
bygg- och miljöchef informerar om nämndernas uppdrag 2020.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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                                                                                                                                       4 
Kommunstyrelsen 2019-10-15  

   
   
KS §224    
   
Information om budget 2020 höstprocess 

 
Oskar Nilsson, ekonomichef , och Irene Berg, ekonom, informerar om budget 
2020 höstprocess.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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                                                                                                                                        5 
Kommunstyrelsen 2019-10-15  

   
   
KS §225   
   
Information från Arbetsmiljöverket 

 
Tommy Fahlander, arbetsmiljöinspektör, och Karin Kåberger informerar om Ar-
betsmiljöverkets arbete.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  

   
   
KS §226   
   
Information från styrgruppen för social välfärd   

 
Kent Lagrell (M) informerar från styrgruppen för social välfärd.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §227 Dnr 0062/19    
   
Delårsbokslut med uppföljning efter augusti 2019 

 
Ärende 
Delårsbokslut (inklusive koncernen) med ekonomisk uppföljning av Öckerö 
kommun totalt – utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser 
såväl drift- som investeringsverksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2019. 
Bilaga - Delårsrapport med uppföljning efter augusti, Öckero kommun. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Informationen noteras till protokollet. 
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                                                                                8  
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §228 Dnr 109/19  
   
Information om nämnderna åtgärdsplaner 

 
Ärende 
SN, BUN och KS har beslutat (SN §48-19 samt §58-19, BUN §37-19 och KS 
164-19) om åtgärdsplaner för 2019.  
 
Utifrån att kommunens samtliga nämnder prognostiserar underskott vid årets 
slut så har ekonomiska handlingsplaner upprättats i nämnderna.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 27 augusti, §164. 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 14 augusti. 
Bilaga – åtgärdsplan kommunstyrelsen.  
Socialnämnden har behandlat ärendet 21 augusti, §48.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 12 augusti.  
Bilaga – åtgärdsplan socialnämnden 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2 oktober, §58.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 25 september.  
Bilaga – åtgärdsplan socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 25 september, §37. . 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 18 september . 
Bilaga– åtgärdsplan Barn- och utbildningsnämnden.  
 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Informationen noteras till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §229 Dnr 0210/19  
   
Omfördelning av budgeterad fördelningspost 

 
Ärende 
I Öckerö kommuns budget för 2019 finns ett antal fördelningsposter angivna 
för att finansiera kommande nyinvesteringar. Vissa investeringar, som t.ex. 
LSS-boendet på Södra Sudda, kommer inte att vara färdigställda under 2019.  
Detta yrkande föreslår att sammantaget 2 000 tkr kronor omfördelas från för-
delningsposter under 2019 för att täcka engångskostnader inom Socialnämn-
den med anledning av den negativa prognos som redovisats avseende nämn-
den efter maj månad. Justeringen avser enbart år 2019 och är därmed inte 
ramhöjande. 
 
Beslutsunderlag 
Yrkande Öckerö alliansen daterad 2 september 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

2 000 tkr omfördelas från fördelningsposten LSS-boende till Socialnämnden 
för att täcka ökade kostnader för LSS i egen regi, i avvaktan på att LSS-boendet 
på Södra Sudda färdigställs. 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §230 Dnr 209/09  
   
Remiss av det Näringslivsstrategiska programmet till nämnderna i 
Öckerö kommun 

 
Ärende 
Kommunstyrelsen tog beslut 2018 12 == att ge Öckerö besök- och näringsliv 
uppdraget att ta fram det näringslivsstrategiska programmet (NSP) för Öckerö 
kommun. 
 
Öckerö besök- och näringsliv har färdigställt programmet och planerar att 
sända ut detsamma på remiss till utvalda företag, organisationer och kommu-
nens nämnder. 
Remissförfarandet är den sista aktiviteten innan programmet överlämnar till 
kommunstyrelsen för beslut om antagande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2019.  
Bilaga – Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sända det Näringslivsstrategiska programmet 
på remiss till nämnderna i Öckerö kommun. 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §231  Dnr 0073/17  
   
Arkivorganisation kommunstyrelsen 

 
Ärende 
Den 20 april 2017 antog kommunfullmäktige ett nytt arkivreglemente för Öck-
erö kommun. Syftet med det nya arkivreglementet är att tydliggöra hur kom-
munen ska arbeta med arkivvården, samt tydliggöra var ansvarsgränserna går 
inom denna – både avseende ansvaret på myndighetsnivå (dvs. mellan arkiv-
myndigheten och de andra myndigheterna samt bolagen) och på funktionsnivå 
(dvs. vilket ansvar som åligger kommunarkivarien, de arkivansvariga, arkivre-
dogörarna, chefer och handläggare, etc.).  
 
I samband med att arkivreglementet antogs fick kommunstyrelsen, nämnder-
na, kommunrevisionen och bolagen i uppdrag av fullmäktige att utse sina arki-
vansvariga och arkivredogörare, samt rapportera dessa till arkivmyndigheten 
(kommunstyrelsen). Syftet med att utse dessa funktioner är att skapa en arkiv-
organisation, som kan implementera arkivlagstiftningens och arkivreglemen-
tets bestämmelser inom kommunens myndigheter och bolag.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019.  
Bilaga - Förslag till arkivorganisation för kommunstyrelsen, inklusive namn (da-
terad 1 oktober 2019). 
 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

1) Arkivansvariga för kommunstyrelsen utses enligt förslag. 
2) Arkivredogörare för kommunstyrelsen utses enligt förslag. 
3) Kommundirektören ges fullmakt att utse nya personer till arkivansva-

riga och arkivredogörare. Om en ny funktion ska utses till något av 
dessa uppdrag måste frågan dock behandlas av kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §232  Dnr 169/18  
   
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Öckerö kommun 

 
Ärende 
Lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap anger att kommunen ska ana-
lysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen samt hur 
dessa händelser kan påverka den egna verksamheten och det geografiska om-
rådet.  
Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2019. 
Bilaga - Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Öckerö kommun 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Risk och sårbarhetsanalys för Öckerö kommun antas.  
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §233 Dnr 0122/19  
   
Krav på intyg vid behov av specialkost på grund av medicinska skäl i 
Öckerö kommuns offentliga måltider 

Ärende 
Vår profession har noterat att egenskrivna specialkostanmälningar från vård-
nadshavare/anhöriga ökar i snabb takt. Egna preferenser, tyckande och öns-
kemål lyser ofta igenom utan att individerna gått igenom en utredning hos legi-
timerad läkare eller dietist där ett faktiskt medicinskt behov har framkommit. 
 
Likvärdiga arbetsinsatser, fokus och tid behöver i dagsläget även ges dessa, 
vilket innebär att den redan komprimerade tid som är avsatt för detta uppdrag 
måste delas med befintliga specialkoster, som har utredningar bakom sina an-
mälningar. 
Beslutet är av stor vikt för att kökens medarbetare skall ges rätt förutsättningar 
att kunna hantera specialkoster på ett fortsatt säkert sätt, där man säkerställer 
individens behov. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 10 september.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår följande; För att erhålla specialkost av medicinska skäl i 
Öckerö kommuns offentliga måltider skall ett intygskrav uppvisas utfärdat av le-
gitimerad läkare eller dietist, alternativt ett journalutdrag. 
 
Boel Lanne (MP) föreslår avslag på förslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag, dels Jan Utbults (KD) förslag och dels Boel Lannes (MP) förslag. Ord-
föranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med Jan Utbults (KD) förslag.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

För att erhålla specialkost av medicinska skäl i Öckerö kommuns offentliga 
måltider skall ett intygskrav uppvisas utfärdat av legitimerad läkare eller die-
tist, alternativt ett journalutdrag. 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §234  Dnr 0118/19  
   
Försäljning av Kalven 1:120 

 
Ärende 
Försäljning av den obebyggda bostadsfastigheten Kalven 1:120. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 september.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att, via mäklare, genom-
föra försäljning av fastigheten Kalven 1:120 till högstbjudande. 
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Kommunstyrelsen 2019-1015  
   
   
KS §235  Dnr 0117/19    
   
Försäljning av Kalven 1:117 

 
Ärende 
Försäljning av den obebyggda bostadsfastigheten Kalven 1:117. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att, via mäklare, genom-
föra försäljning av fastigheten Kalven 1:117 till högstbjudande. 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §236  Dnr 0116/19    
   
Försäljning av Björkö 2:98 

 
Ärende 
Försäljning av den obebyggda bostadsfastigheten Björkö 2:98. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att, via mäklare, genom-
föra försäljning av fastigheten Björkö 2:98 till högstbjudande. 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §237  Dnr SB 121/19  
   
Remiss till kommunfullmäktige om beslut i strid med översiktsplan 
avseende Rörö 2:37 

 
Ärende 
Bygg- och miljönämnden önskar få Kommunfullmäktiges syn på lämpligheten i 
att bevilja bygglov i ärende om Rörö 2:37, då översiktsplanen som fastigheten 
omfattas av anger att området ej är lämpligt för byggnation. 
 
Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet den 13 maj 2019, § 37.  
Plan-, bygg- och miljöenhetens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2019.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår följande motivering till Bygg- och miljönämnden; 
 
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig och skickar tillbaka ärendet till Bygg- 
och miljönämnden för beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, del Bygg- och mil-
jönämndens förslag, dels Jan Utbults (KD) förslag. Ordföranden ställer försla-
gen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan 
Utbults (KD) förslag.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig och skickar tillbaka ärendet till 
Bygg- och miljönämnden för beslut. 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §238  Dnr 0034/19    
   
Beslut om expediering av remissvar från samråd och utställning av 
förslag till regional avfallsplan Göteborgsregionen minskar avfallet 

 
Ärende 
En ny regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, ska ersätta den 
nuvarande A2020 är framtagen och utställd för samråd till länsstyrelsen i 
Västra Götaland, kommunens nämnder och styrelser, större fastighetsägare 
och andra berörda, samt utställd till allmänheten på kommunens hemsida.  
 
Remissvaren ska sändas till GR för sammanställning av samtliga synpunkter 
som har inkommit i de tretton medlemskommunerna. Därefter görs justering-
ar och bearbetning av avfallsplanen. I början av 2020 förväntas planen antas 
av GR:s förbundsstyrelse, med rekommendation om att kommunerna ska anta 
planen. Antagandet i respektive kommun förväntas ske under 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2019.  
Bilaga - Göteborgsregionen minskar avfallet 
Remissvar från Bygg- och miljönämnden BMN § 108-19 
Remissvar regional avfallsplan – Kalvsund Allmännyttiga Samfällighet 
Bun § 30 inkl bilagor svar på remiss regional avfallsplan  
Bekräftelse på mottagande från Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens yttrande på avfallsplanen 
 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Inkomna remissvar ska expedieras till GR.  
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §239 Dnr 224/19  
   
Begäran om överföring av fördelningsmedel till familjecentral 

 
Ärende 
I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns fördelningsposter avsatta för att 
täcka kostnadsökningen för en ny familjecentral. Familjecentralen har startat 
och medel behöver nu fördelas i enlighet med antagen budget. 
 
Förslaget avser att täcka ökade kostnader för den nyöppnade familjecentral 
inom fritid och kultur samt barn och utbildningsförvaltningen.  
 
Gällande fritid och kultur så avser kostnadsökningen hyra och lokalkostnader 
och inom barn och utbildningsförvaltningen handlar det om personalförstärk-
ning.  
 
Besluten avser år 2019 och framöver. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördela 446 351 kr av fördelningsposterna till 
verksamheten kultur och fritid för år 2019 och framåt avseende hyra och öv-
riga lokalkostnader. 

Kommunstyrelsen beslutar att fördela 254 000 kr av fördelningsposterna till 
barn och utbildningsförvaltningen för år 2019 och framåt avseende personal-
förstärkning på familjecentralen. 
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Kommunstyrelsen 2010-10-15  
   
   
KS §240 Dnr 0186/19    
   
Modulbostäder 

 
Ärende 
Kommunen har ett uppdrag från regeringen att ta emot nyanlända personer 
med uppehållstillstånd. Behovet av bostäder för att placera dessa individer är 
mycket stort. För att möta behovet föreslår Etableringsenheten att modulbo-
städer byggs.  
 
Under 2019 har 31 personer anvisats av Migrationsverket. Av dessa finns pla-
nerad boendelösning för 18 individer, för resterade 13 individer finns ingen 
planerad boendelösning.  
 
Under 2020 kommer fler personer anvisas av Migrationsverket, ett preliminärt 
besked från Länsstyrelsen Västra Götaland är att 27 individer kommer anvisas 
till Öckerö. Länsstyrelsen ger ett slutligt besked om antal individer i december 
2019.  
 
Etableringsenheten hyr en fastighet på Västra vägen 67 på Hönö som boende-
lösning för nyanlända.  Fastighetsägaren har valt att avsluta avtalet 2019-12-31, 
vilket innebär att samtliga boende i fastigheten behöver omplaceras. I fastig-
heten bor idag 17 individer (5 ensamhushåll + 3 familjer om 3, 4, 5 antal per-
soner).  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att slutföra påbörjad 
upphandling av moduler som kan användas som bostad till nyanlända perso-
ner med uppehållstillstånd.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra en beställning av 
modulbostäder inom ramen för ekonomisk kalkyl. 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  

   
   
KS §241   
   
Kommundirektören informerar  

 
Gull-Britt Eide, kommundirektör, informerar om bl.a.: 
 

• Översyn av nämndernas reglementen 
• Upphandling av nytt ärendehanteringssystem 
• Projekt jämställt Öckerö.  
• Förändra struktur för vision och styrdokument 
• Långsiktig verksamhetsplan 
• Implementering av kommungemensamt kvalitetsledningssystem  
• E-tjänsteutveckling 
• Vidareutveckling av kommunens intranät 
• Öckerö kretsloppspark 
• Arbetet med strategisk lokalresursplanen 
• Redovisning av kommunens olika projekt 

 
 

 
  
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 
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KS §242    
    
Rapporter från nämnderna  

 
Ärende 
 
Vera Molin (L) informerar att Barn- och utbildningsnämnden har fått ett vite 
för ventilationen på Hedens skola.  
 
Ronnie Bryngelsson (S) informerar om inbrott på Fotö skola. 
 
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar om delårsbok-
slut för nämnden samt workshop om nämndens uppdragshandling. Sandra 
informerar att nämnden har beslutat om ett kommunal avtalssamverkan mel-
lan räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. Sandra informerar att Social-
nämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens beslut om att ge kommundirek-
tören i uppdrag att ombesörja att en avdelning på Hedens by ställs om för ut-
hyrning av bostäder till nyanlända anvisade enligt Bosättningslagen. 
 
Hans Wickstrand (KD) informerar från Bygg- och miljönämndens senaste 
sammanträde.  
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  
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KS §243   
   
Rapporter  

 
Ärende 
 
Jan Utbult (KD) informerar från bolagen och GRs styrelse.  
 
 

Kommunstyrelsens besluts 

Informationen noteras.  
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KS § 244 Dnr 0035/19  
   
Redovisning av delegationsbeslut 

 
Ärende 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och  
tjänstemän i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
styrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten.  

Beslut fattade på delegation under september 2019 redovisades för Kommun-
styrelsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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