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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07 

 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, 2022-12-07, klockan 08:15 

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
 Anders Arnell (M) 
 Lars Larsson (C) 
 Martin Reteike (MP) 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera Catharina Bråkenhielm (S), Lars Larsson (C) 

Justeringens  
plats och tid Digital justering, måndag 12 december klockan 15:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 164-173 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Lars Larsson (C) 
 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-12-07 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2022-12-13 nedtagande   2023-01-04 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunförvaltningen, Henån 

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Emelie Werling Söderroos 
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Övriga deltagare: 

Ej tjänstgörande ersättare 
Alexander Hutter (S) 

Håkan Bengtsson (M) 

Michael Relfsson (FO) 

Tjänstepersoner 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 

Ann-Katrin Otinder, HR-chef § 165 

Carina Johansson, sektorchef samhällsutveckling §§ 166 – 172 

Sofia Jonasson, planarkitekt §§ 166 – 167 

Maria Ekström, planarkitekt § 166 

Rickard Karlsson, planchef § 168 

Klara Sjögren Holtz, planarkitekt § 168 

Nina Hansson, mark- och exploateringschef § 169 

Elin Bergendahl, mark- och exploateringsingenjör § 169 

Linda Drottz, mark- och exploateringsingenjör § 169 

Shkelqim Istrefi, enhetschef verksamhetsstöd §§ 170 – 171 

Erik Ysander, mark- och exploateringsingenjör § 172 

Susanne Ekblad, ekonomichef § 173 
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§ 164 KS/2022:444 

Godkännande av tillägg i dagordningen 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Att godkänna tillägg av ett ärende i dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
På grund av nytillkommen information i skredsäkringsärendet av ån i Henån läggs ett extra ärende 

till dagordningen, ”Information om skredsäkringen av ån i Henån”. 
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§ 165 KS/2022:444 

Dialog om drogfri arbetsplats - snusanvändande 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

HR-chef ger information kring snusanvändning. Denna innefattar kända hälsorisker, statistik över 
antal användare i Sverige över tid och en omvärldsanalys. 

Dialog förs om ett eventuellt tobaks- och nikotinförbud i kommunal verksamhet. För- och 
nackdelar diskuteras. 

Det finns ett önskemål från arbetsutskottet att förvaltningen ytterligare undersöker förutsättningarna 
för att införa tobaksfri arbetstid och återkommer med den fördjupade informationen. 
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§ 166 KS/2022:444 

Förslag om gestaltningsprogram 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Planarkitekter informerar om hur ett eventuellt gestaltningsprogram kan arbetas fram. Information 
ges bland annat om bakgrund till förslaget, laghänvisningar och det behov som uttryckts i interna 
dialoger. 

Syftet med ett gestaltningsprogram är bland annat att ge stöd för detaljplanering, genomförande, 
bygglovsprövningar och underlag till markanvisningar samt att förtydliga intentioner för utformning 
av ny bebyggelse och andra gestaltande åtgärder i den offentliga miljön. 

De potentiella användarna och intressenterna till gestaltningsprogrammet presenteras och ett förslag 
till process lämnas. Vidare ges förslag till innehåll i gestaltningsprogrammet, med exempel från hur 
andra kommuner har arbetat. 

Avslutningsvis diskuteras behovet av-, och arbetet framåt med, gestaltningsprogrammet. 
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§ 167 KS/2022:1669 

Återkoppling från projekt "Våra rum" 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Planarkitekt som arbetar med projektet ”Våra rum” ger uppdaterad information om projektet. 

En bakgrund och genomgång av projektprocessen presenteras. 

Vidare ges information och återkoppling från genomförd workshop. 

Förslag som inkommit vid workshop framställs, och även genomförbarheten av respektive förslag. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare arbete och en dialog om projektet sker. 
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§ 168 KS/2020:1204 

Information Översiktsplan 2040 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Planarkitekt och planchef ger information om nuvarande steg i processen med att anta en ny 

översiktsplan. Syftet med informationen presenteras och så även en översyn av tidplanen. Beslut om 

samråd planeras till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2023. Samrådet kommer att pågå i 3 

månader och samrådsmöten föreslås hållas i de fyra tätorterna; Henån, Ellös, Svanesund och 

Varekil. Andra tänkbara samrådsforum presenteras också.  

Information om handlingar som ingår i samrådsunderlaget ges.  
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§ 169 KS/2021:1046 

Information om utredningen om huvudmannaskap för allmänplatsmark inom 
detaljplanelagt område 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsingenjörer informerar om vad som framkommit när man undersökt 

förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap inom detaljplanelagt område. 

Detta innefattar: bakgrund, lagstiftning, konsekvenser, ekonomi och förslag till hur ett 

genomförande skulle kunna ske. 

De olika förslagen och inriktning framåt diskuteras. Ett önskemål finns om att förvaltningen 

vidareutvecklar ett förslag till genomförande där man utreder gränsdragningar ytterligare. 
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§ 170 KS/2021:1333 

Återkoppling mat på Kaprifolgårdens boende 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Chef för sektor samhällsutveckling ger en statusuppdatering på uppdraget med att återöppna 

lunchservering för anhöriga som besöker Kaprifolgårdens särskilda boende. 

Återöppningen kommer att ske den 1 februari 2023, och just nu arbetar förvaltningen med att 

säkerställa att alla resurser som behövs finns på plats till det utsatta datumet. Till att börja med 

kommer lunchen att erbjudas på vardagar. 
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§ 171 KS/2022:444 

Information om tillämpning av ordförandebeslut 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Chef för sektor samhällsutveckling informerar, tillsammans med enhetschef för verksamhetsstöd 

inom samhällsutveckling, om hur tillämpning av ordförandebeslut bör ske. 

Lagstiftning som är kopplad till detta presenteras och en dialog förs. I dialogen framkommer att det 

är lämpligt att ordförandebeslut tas i samråd med förvaltningen, samt att information om hur 

delegering regleras i reglementen och lag bör ges i samband med utbildning av förtroendevalda i 

nämnderna och utskotten under våren. 
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§ 172 KS/2015:399 

Information om skredsäkring av ån i Henån 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsingenjör presenterar nyinkommen information om ett föreläggande från 

Mark- och Miljödomstolen. Kommunen ska visa att skredsäkringsåtgärder går att genomföra genom 

att visa att man har rådighet över det markområde som berörs. På grund av en planerad vägbro har 

avtal ännu inte gått att träffa med en berörd markägare. 

Dialog förs om hur arbetet vidare med anledning av detta kan ske. 
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§ 173 KS/2022:444 

Dialog om roller, ansvar och kommunikation kopplat till lokalprojekt 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef ger information om hur kommunikation och rollfördelning i lokalprojekt ser ut. En 

tillbakablick på hur man tidigare har arbetat ges, och från denna har man sett ett behov av utveckling 

för att alla parter ska kunna vara delaktiga under de olika stegen i projekten.  

Planeringen framåt presenteras och en diskussion om detta visar att det finns en positiv förhoppning 

om att detta leder till en förbättrad kommunikation och process framöver. 
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