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Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 24 Ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl, inför granskning, i Höganäs, 

Höganäs kommun
§ 25 Ändring av del av detaljplan vid området vid Nabben, inför samråd
§ 26 Yttrande på samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040

§ 27 Avgränsningssamråd för miljöbedömning av regional transportinfrastrukturplan 
2022-2033 alt 2037

§ 28 Ansökan om planbesked för fastigheten Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52 intill 
Semestervägen i Arild

§ 29 Markanvisning till Peab i Viken Centrum, Viken 127:1
§ 30 Deltagande på lika villkor
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KS/2019/189
§ 24
Ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl, inför 
granskning, i Höganäs, Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2019 § 36, att uppdra planavdelningen att genomföra 
planprocess för Sibyllan 1.

Fastigheten Sibyllan 1 förvärvades av Höganäs kommun under 2018. Under 2019 anordnade Höganäs 
kommun en markanvisningstävling, för att hitta en lämplig framtida användning av fastigheten. 3Etage 
fastighets AB vann tävlingen med verksamhetsidén att skapa ett dynamiskt kvarter bestående av 
bokaler samt behålla den äldre hörnfastigheten. Syftet är att den förslagna verksamheten och 
utformningen av byggnationen stärker och utvecklar stadskärnan och området kring Magasin 36.

Planprocessen föreslås genomföras med standard planförfarande.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 14 april 2021.
Plankarta, upprättat den 11 februari 2021,
Planbeskrivning, upprättat den 11 februari 2021,
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 11 februari 2021.
 
Planprocessen
Samrådsförslag, upprättat den 11 februari 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 23 
februari 2021, § 7.
Undersökning om betydande miljökonsekvensbeskrivning, den 11 februari 20201, § 7.
Samråd genomfördes mellan den 15 mars och 5 april 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet beslutar

att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 15 april 2021,

att godkänna förslag till ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl. i Höganäs stad,
Höganäs kommun, inför granskning, daterad den 15 april 2012.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2020/352
§ 25
Ändring av del av detaljplan vid området vid Nabben, inför 
samråd
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för Flundrarp 12:7 med ett beräknat antagande under andra kvartalet 2021.

Syfte med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av en ekonomibyggnad med ändamål 
för garage och höloft samt om/tillbyggnad av bostadshuset.

Planprocessen planeras genomföras med standard planförfarande.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 12 april 2021.
Plankarta, upprättat den 11 februari 2021,
Planbeskrivning, upprättat den 11 februari 2021,
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 11 februari 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet beslutar

att godkänna förslag till ändring av del av detaljplan vid Nabben i Skäret, Höganäs kommun, inför 
samråd, 15 april 2021,

att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, 15 april 2021.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2020/632
§ 26
Yttrande på samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-
2040
Sammanfattning av ärendet  
Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 har inkommit från Region Skåne den 1 
december år 2020.

Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne utifrån ett nytt 
uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Tillsammans med Skånes kommuner och andra aktörer 
har ett antal dialogmöten och träffar genomförts för att arbeta fram förslaget till regionplan och 
arbetssätt. Förslaget bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom 
fysisk planering sedan 2005. Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling 
med fokus på fysisk planering. Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet 
kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne. Med denna samrådsperiod önskar Region Skåne att 
alla berörda aktörer inkommer med synpunkter gällande både innehåll och arbetssätt, för att 
gemensamt skapa bästa möjliga utveckling för ett sömlöst Skåne för skåningarna.

Familjen Helsingborg har sammanställt ett gemensamt yttrande. Det har också tagits fram ett tillägg 
med kommunspecifika synpunkter.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 9 april 2021,
Region Skåne, Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 den 1 december 2020,
Familjen Helsingborg, yttrande på Regionplan för Skåne 2022-2040 den 9 april 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tillägg med kommunspecifika synpunkter den 15 april 2021.
 
Planprocessen
Protokollet från kommunstyrelsen behöver direktjusteras.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom Familjen Helsingborgs yttrande,

att godkänna tillägget med kommunspecifika synpunkter.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2021/199
§ 27
Avgränsningssamråd för miljöbedömning av regional 
transportinfrastrukturplan 2022-2033 alt 2037
Sammanfattning av ärendet  
Region Skåne har inkommit med ett samrådsunderlag för miljöbedömning av den kommande regionala 
transportinfrastrukturplanen. Just nu pågår arbetet med att ta fram nya långsiktiga planer för 
transportinfrastruktur, för perioden 2022-2033 alt 2037. Arbetet involverar både den nationella 
transportplanen och länsplaner för regional transportinfrastruktur (RTI-plan). Region Skåne har i 
uppdrag att ta fram en ny RTI-plan och kommer i samband med det arbetet att även upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kopplat till planen.

Den aktuella avgränsningen görs i syfte att hitta en inriktning för miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning där RTI-planen har störst möjlighet att påverka. I samrådsunderlaget som 
Höganäs kommun har tagit del av framgår det att miljökonsekvensbeskrivningen är uppdelad i olika 
fokusområden (klimat, hälsa, landskap och trafiksäkerhet). Under varje fokusområde finns det ett antal 
kriterier som miljökonsekvensbeskrivningen kommer att baseras på. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslår att Höganäs kommun ställer sig bakom Region Skånes förslag på kriterier.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 9 april 2021,
Regionala utvecklingsnämnden, skrivelse den 11 mars 2021.
 
Förslag till beslut
Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet beslutar

att inte framföra några synpunkter till Region Skåne.

Beslutet ska skickas till
Region Skåne
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2020/639
§ 28
Ansökan om planbesked för fastigheten Flundrarp 4:51 och 
Flundrarp 4:52 intill Semestervägen i Arild
Sammanfattning av ärendet  
Fastighetsägaren till Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52, har den 24 februari 2021 inkommit till 
kommunen med ansökan om planbesked.

Syftet med ansökan är att kunna uppföra fyra stycken enfamiljshus på fastigheterna.

Plan- och bygglovsavdelningen bedömer att de negativa konsekvenserna med planansökan väger över 
de positiva med motivering att det strider mot gällande översiktsplan, ligger utanför sammanhållen 
bebyggelse, ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, berörda riksintressen 
riskerar att påverkas negativt och ytan är i dagsläget uppodlad jordbruksmark. Om den föreslagna 
bebyggelsen får ett positivt planbesked kan det bli ett föredöme för vidare ansökningar från enskilda 
intressenter om att bygga i området. Detta strider mot kommunens intentioner för Arilds utveckling 
enligt Höganäs kommuns gällande översiktsplan.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 8 april 2021,
Plan- och bygglovsavdelningen, Planutredning för Flundrarp 4:51 och 4:52, upprättad den 15 april 
2021,
Beställarens ansökan om planbesked, Ansökan om planbesked för Flundrarp 4:51 och 4:52.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge avslag till ansökan om planbesked på fastigheterna Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52.
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2020/537
§ 29
Markanvisning till Peab i Viken Centrum, Viken 127:1
Sammanfattning av ärendet  
Kommunen gick ut med en markanvisningstävling för Viken Centrum (fastigheten Viken 127:1) den 
16 november 2020. Tävlingsbidragen skulle vara kommunen tillhanda senast den 18 januari 2021. 
Tävlingen avser att möjliggöra trygghetsboenden och centrumverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade 
den 9 mars 2021 att utse Peab till vinnare av tävlingen. Detta markanvisningsavtal formaliserar beslut 
om tilldelning enligt Kommunstyrelsens beslut.

Förslag till markanvisningsavtal har utarbetats tillsammans med Peab Fastighetsutveckling Syd AB 
(556699-8430). Avtalet innebär att byggherren ska uppföra byggnader för trygghetsbostäder, 
centrumverksamhet samt samhällsservice utifrån byggherrens förslag till utformning.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 9 april 2021,
Markanvisningsavtal för Viken 127:1.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag till markanvisningsavtal med Peab Markutveckling AB (556949-4437),
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 30
Deltagande på lika villkor
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente (KFS 2020:13) 1 kap § 8 får kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid, med anslutning säkrad mot 
obehörig åtkomst och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
  
Beslut
Planutskottet beslutar enhetligt
 
att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor.

Page 9 of 9
Protokoll KSPU 21-04-27 (Signerat) Sida 9 av 10



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Peter SchölanderNamn: 
2021-04-29 14:40Datum: 

786EE5BCF869881972797ADCE7A243255952621CSignerad checksumma: 

Ulf MolinNamn: 
2021-04-30 11:47Datum: 

786EE5BCF869881972797ADCE7A243255952621CSignerad checksumma: 

Jacob DerefeldtNamn: 
2021-04-28 17:23Datum: 

786EE5BCF869881972797ADCE7A243255952621CSignerad checksumma: 

Detta dokument är en elektronisk kopia. Originalet finns lagrat hos Höganäs kommun.
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
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KS/2019/189
§ 24
Ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl, inför 
granskning, i Höganäs, Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2019 § 36, att uppdra planavdelningen att genomföra 
planprocess för Sibyllan 1.


Fastigheten Sibyllan 1 förvärvades av Höganäs kommun under 2018. Under 2019 anordnade Höganäs 
kommun en markanvisningstävling, för att hitta en lämplig framtida användning av fastigheten. 3Etage 
fastighets AB vann tävlingen med verksamhetsidén att skapa ett dynamiskt kvarter bestående av 
bokaler samt behålla den äldre hörnfastigheten. Syftet är att den förslagna verksamheten och 
utformningen av byggnationen stärker och utvecklar stadskärnan och området kring Magasin 36.


Planprocessen föreslås genomföras med standard planförfarande.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 14 april 2021.
Plankarta, upprättat den 11 februari 2021,
Planbeskrivning, upprättat den 11 februari 2021,
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 11 februari 2021.
 
Planprocessen
Samrådsförslag, upprättat den 11 februari 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 23 
februari 2021, § 7.
Undersökning om betydande miljökonsekvensbeskrivning, den 11 februari 20201, § 7.
Samråd genomfördes mellan den 15 mars och 5 april 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.


Beslut
Planutskottet beslutar


att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 15 april 2021,


att godkänna förslag till ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl. i Höganäs stad,
Höganäs kommun, inför granskning, daterad den 15 april 2012.


Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2020/352
§ 25
Ändring av del av detaljplan vid området vid Nabben, inför 
samråd
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för Flundrarp 12:7 med ett beräknat antagande under andra kvartalet 2021.


Syfte med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av en ekonomibyggnad med ändamål 
för garage och höloft samt om/tillbyggnad av bostadshuset.


Planprocessen planeras genomföras med standard planförfarande.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 12 april 2021.
Plankarta, upprättat den 11 februari 2021,
Planbeskrivning, upprättat den 11 februari 2021,
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 11 februari 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.


Beslut
Planutskottet beslutar


att godkänna förslag till ändring av del av detaljplan vid Nabben i Skäret, Höganäs kommun, inför 
samråd, 15 april 2021,


att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, 15 april 2021.


Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2020/632
§ 26
Yttrande på samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-
2040
Sammanfattning av ärendet  
Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 har inkommit från Region Skåne den 1 
december år 2020.


Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne utifrån ett nytt 
uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Tillsammans med Skånes kommuner och andra aktörer 
har ett antal dialogmöten och träffar genomförts för att arbeta fram förslaget till regionplan och 
arbetssätt. Förslaget bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom 
fysisk planering sedan 2005. Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling 
med fokus på fysisk planering. Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet 
kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne. Med denna samrådsperiod önskar Region Skåne att 
alla berörda aktörer inkommer med synpunkter gällande både innehåll och arbetssätt, för att 
gemensamt skapa bästa möjliga utveckling för ett sömlöst Skåne för skåningarna.


Familjen Helsingborg har sammanställt ett gemensamt yttrande. Det har också tagits fram ett tillägg 
med kommunspecifika synpunkter.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 9 april 2021,
Region Skåne, Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 den 1 december 2020,
Familjen Helsingborg, yttrande på Regionplan för Skåne 2022-2040 den 9 april 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tillägg med kommunspecifika synpunkter den 15 april 2021.
 
Planprocessen
Protokollet från kommunstyrelsen behöver direktjusteras.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.


Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta


att ställa sig bakom Familjen Helsingborgs yttrande,


att godkänna tillägget med kommunspecifika synpunkter.


Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2021/199
§ 27
Avgränsningssamråd för miljöbedömning av regional 
transportinfrastrukturplan 2022-2033 alt 2037
Sammanfattning av ärendet  
Region Skåne har inkommit med ett samrådsunderlag för miljöbedömning av den kommande regionala 
transportinfrastrukturplanen. Just nu pågår arbetet med att ta fram nya långsiktiga planer för 
transportinfrastruktur, för perioden 2022-2033 alt 2037. Arbetet involverar både den nationella 
transportplanen och länsplaner för regional transportinfrastruktur (RTI-plan). Region Skåne har i 
uppdrag att ta fram en ny RTI-plan och kommer i samband med det arbetet att även upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kopplat till planen.


Den aktuella avgränsningen görs i syfte att hitta en inriktning för miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning där RTI-planen har störst möjlighet att påverka. I samrådsunderlaget som 
Höganäs kommun har tagit del av framgår det att miljökonsekvensbeskrivningen är uppdelad i olika 
fokusområden (klimat, hälsa, landskap och trafiksäkerhet). Under varje fokusområde finns det ett antal 
kriterier som miljökonsekvensbeskrivningen kommer att baseras på. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslår att Höganäs kommun ställer sig bakom Region Skånes förslag på kriterier.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 9 april 2021,
Regionala utvecklingsnämnden, skrivelse den 11 mars 2021.
 
Förslag till beslut
Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.


Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.


Beslut
Planutskottet beslutar


att inte framföra några synpunkter till Region Skåne.


Beslutet ska skickas till
Region Skåne
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2020/639
§ 28
Ansökan om planbesked för fastigheten Flundrarp 4:51 och 
Flundrarp 4:52 intill Semestervägen i Arild
Sammanfattning av ärendet  
Fastighetsägaren till Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52, har den 24 februari 2021 inkommit till 
kommunen med ansökan om planbesked.


Syftet med ansökan är att kunna uppföra fyra stycken enfamiljshus på fastigheterna.


Plan- och bygglovsavdelningen bedömer att de negativa konsekvenserna med planansökan väger över 
de positiva med motivering att det strider mot gällande översiktsplan, ligger utanför sammanhållen 
bebyggelse, ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, berörda riksintressen 
riskerar att påverkas negativt och ytan är i dagsläget uppodlad jordbruksmark. Om den föreslagna 
bebyggelsen får ett positivt planbesked kan det bli ett föredöme för vidare ansökningar från enskilda 
intressenter om att bygga i området. Detta strider mot kommunens intentioner för Arilds utveckling 
enligt Höganäs kommuns gällande översiktsplan.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 8 april 2021,
Plan- och bygglovsavdelningen, Planutredning för Flundrarp 4:51 och 4:52, upprättad den 15 april 
2021,
Beställarens ansökan om planbesked, Ansökan om planbesked för Flundrarp 4:51 och 4:52.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.


Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta


att ge avslag till ansökan om planbesked på fastigheterna Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52.
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2020/537
§ 29
Markanvisning till Peab i Viken Centrum, Viken 127:1
Sammanfattning av ärendet  
Kommunen gick ut med en markanvisningstävling för Viken Centrum (fastigheten Viken 127:1) den 
16 november 2020. Tävlingsbidragen skulle vara kommunen tillhanda senast den 18 januari 2021. 
Tävlingen avser att möjliggöra trygghetsboenden och centrumverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade 
den 9 mars 2021 att utse Peab till vinnare av tävlingen. Detta markanvisningsavtal formaliserar beslut 
om tilldelning enligt Kommunstyrelsens beslut.


Förslag till markanvisningsavtal har utarbetats tillsammans med Peab Fastighetsutveckling Syd AB 
(556699-8430). Avtalet innebär att byggherren ska uppföra byggnader för trygghetsbostäder, 
centrumverksamhet samt samhällsservice utifrån byggherrens förslag till utformning.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 9 april 2021,
Markanvisningsavtal för Viken 127:1.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.


Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta


att godkänna förslag till markanvisningsavtal med Peab Markutveckling AB (556949-4437),
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.


Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 30
Deltagande på lika villkor
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente (KFS 2020:13) 1 kap § 8 får kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid, med anslutning säkrad mot 
obehörig åtkomst och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
  
Beslut
Planutskottet beslutar enhetligt
 
att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor.
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