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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-04-29
Tid: 09:00-16:25 (Ajournering 11:00-11:40, 13:00-13:30, 15:15-15:30)
Plats: Skeppet, kommunhuset

Beslutande
Bo Pettersson (S), ordförande §§ 89-105
Himan Mojtahedi (S) ersätter Bo Pettersson (S) §§ 106-124
Agneta Pettersson Bell (ST), förste vice ordförande §§ 89-105, ordförande §§ 106-124 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande
Melisa Nilsson (S) 
Jan Rudén (S) 
Johan Jönsson (M) 
Wouter Fortgens (M) 
Otto Ericsson (Oberoende) §§ 89-120
Daniel Söderström (M) ersätter Otto Ericsson (Oberoende) §§ 121-124
Katja Nikula (S) ersätter Håkan Larsson (Oberoende) 
Lisbeth Svensson (L) 
Göder Bergermo (L) 
Lena Hedlund (KD) 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Emma Ramhult (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 

Ersättare
Himan Mojtahedi (S) §§ 89-105
Daniel Söderström (M) §§ 89-120 
Alexandra Odelsheim (SD) §§ 89-104
Peter Modig (ST) 
Mattias Vernberg (C) §§ 89-120
Nedzad Deumic (KD) § 27 jäv
Annika Åberg Darell (V) 

Övriga närvarande
Kicki Nordberg, kommundirektör
Anette Oscarsson, sektorchef stödfunktioner
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad
Pia Alhäll, sektorchef utbildning
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst
Erica Bjärsved, ekonomichef
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Christer Larsson, personalchef
Marcus Starcke, kanslichef
Richard Brown, sekreterare
Agneta Dejenfelt, planeringsledare §§ 98-102
Pia Andell, revisor §§ 89-115
Lennart Frennemo, revisor §§ 89-91
Lillemor Arvidsson (M), andre vice ordförande kommunfullmäktige 
Veronica Götzinger, verksamhetschef mark och exploatering § 94 
Helena Cessford, lokalresursplanerare §§ 110-112
Benny Ankargren, verksamhetschef grundskola §§ 109-111
Malin Svensson, planarkitekt § 109
Anders Hulterström, tf verksamhetschef plan §§ 94, 109
Cecilia Vilén, kommunjurist § 106
Camilla Svensson, tf verksamhetschef avfall § 106
Björn Wikman, utvecklingsledare 113
Lisa Bertilsson, mark- och exploateringsingenjör § 94
Tony Strandh, tf verksamhetschef va § 95-96
Anna-Maria Samuelsson, projektledare teknik §§ 95-96

Justeringsdag: Kommunhuset 2019-05-08

Justerare: Maria Renfors (M)

Richard Brown Bo Pettersson (S) Maria Renfors (M) Agneta Pettersson Bell (ST)
sekreterare Ordförande §§ 89-105 justerare Ordförande §§ 106-124
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Anslagsbevis

Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla.

Kommunstyrelsen

Justeringsdatum: Kommunhuset 2019-05-08 
Paragrafer: 89-123 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-08
Datum då anslaget tas ned: 2019-05-29

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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§ 89 Fastställande av föredragningslistan

§ 90 Ekonomisk uppföljning och åtgärder för en 

budget i balans

KS 2019/337

§ 91 Svar på revisionsrapport - Grundläggande 

granskning 2018

KS 2019/290

§ 92 Svar på revisionsrapport - granskning av bokslut 

2018

KS 2019/265

§ 93 Avtal om avsiktsförklaring för Resecentrum KS 2018/91

§ 94 Utökande av VA-verksamhetsområde Anrås 
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KS 2019/301

§ 95 Höjning av bruknings- och anläggningsavgift för 

VA

KS 2019/306
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Energi och Miljö AB:s verksamhet 2018
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§ 105 Inköp av mark samt svar på ersättningsanspråk 

avseende fastigheten Stripplekärr 1:2

KS 2018/671
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§ 89

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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§ 90 Dnr: KS 2019/337

Ekonomisk uppföljning och åtgärder för en budget i balans

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera följande förslag till åtgärder till utskotten:

Sektor samhällsbyggnad
Plan: 
Ej återbesätta vakanser

Teknik:
Gatubeläggning minska akut underhåll
Belysningsarmaturer minska akut underhåll

Anläggning:
Ta bort hallvärdar

Miljö och hälsoskydd:
Ej återbesätta vakanser
Ökad tillsyn inom hälsoskydd

Sektor socialtjänst 
IFO:
Skolfam

Funktionshinder:
Minskade personalkostnader inom LSS

SÄBO
Nollvikariat inom sjuk/vab/ledighet
Samplanering inom ARP-grupp – rekrytera tillsvidareanställda
Arbeta med att minska övertid
Ej tillsätta vakanser
Statsbidrag äldreomsorgen
Nattarbetstiden 1,9 åa
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Effektivisera nattorganisationen
Samplanering inom ARP-grupp - rekrytera tillsvidareanställda
Alla nyanställningar görs på deltid samt fler delade turer

Ordinärt boende
Samplanering inom ARP-grupp, rekrytera tillsvidareanställda
Vakant tjänst dagverksamheten
Nattarbetstiden 0,5 åa
Nollvikariat vid sjuk/vab/ledighet

Sektor utbildning
Förskola:
Avveckling Stora Höga förskola
Avveckling Ucklums förskola

Grundskola:
Vikariat löses med befintlig personal
Övrigt
Personaljusteringar
Ytterligare åtgärder Kristinedal 7-9

Gymnasieskolan
Personaljusteringar
Övrigt

Staben
Personaljusteringar
Övrigt
Avveckling SKOLFAM

Kommunstyrelsen beslutar att följande åtgärder ska genomföras:

Sektor samhällsbyggnad
Anläggning:
Se över inköp
Minska kostnader för timanställda
Sälja in andra arrangemang

Bygglov
Ej återbesätta vakanser
Minska konsultkostnader

8



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

Sektor socialtjänst 
IFO:
Hemtagning och avslut av placering – HVB och familjehem inom flyktingverksamhet
Tidigarelägga avslut av placeringar
Försörjningsstöd, genomgång av etableringsschablonen ger ökade intäkter

Hälso- och sjukvård:
Ständig rekrytering
Bemanningssköterskor som tar omvårdnadsansvar
Ej tillsätta vakans på Rehab
Minska inköp av hjälpmedel
Samutnyttja grundutrustning

Sektor utbildning
Förskola:
Överinskrivning av barn under våren
Personaljusteringar
Korta vikariat ersätts med befintlig personal

Gymnasieskolan
Ökade intäkter
Samläsning
Personaljusteringar
Övrigt

Kompetens och utveckling
Ökade intäkter
Personaljusteringar
Övrigt

Sektorsövergripande
Ändrade regler för skolskjuts

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen följande uppdrag:

 Återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av hur kommunen arbetar för 
att sänka sjukskrivningstalen på både kort och lång sikt. 

 Återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av administrationen utifrån 
följande frågeställningar: 
- Har vi fått positiv utväxling av digitaliseringen?
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- Är administrationen rätt dimensionerad och finns rätt kompetens?
- Hur ser det ut vid en jämförelse med 1997, när neddragning skedde. Hur har 

administrationen utvecklats i förhållande till utveckling vad gäller invånare, 
brukare och nya lagkrav?

- Vilka administrativa tjänster är interna och vilka är mer externt orienterade?

 Att i allmänna utskottet redovisa en kartläggning av externa hyreskontrakt och 
outnyttjade ägda lokaler. Finns det möjlighet att avsluta externa kontrakt och flytta till 
kommunägda?

 Återkomma till allmänna utskottet med en redovisning av hur SOLTAK på längre sikt 
leder till positiva ekonomiska effekter, exempelvis i form av dämpad 
kostnadsutveckling.

 Återkomma till välfärdsutskottet med hur programutbudet ser ut på Nösnäsgymnasiet, 
hur söktrycket för olika program ser ut och vilka förändringar som kan vara aktuella 
framöver.

Reservation 
Punkten gällande ändrade regler för skolskjuts:
Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Punkten gällande uppdrag till förvaltningen:
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl.11.00-11.40 och kl.13.00-13.30.

Protokollsanteckning
Protokollsanteckning från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, se bifogat 
dokument längst bak i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet
Prognosen för helåret är 38,3 mnkr, vilket är 8,2 mnkr bättre än budgeterade 29,8 mnkr. 
Överskottet återfinns inom finansverksamheten och för försäljnings av 
exploateringsfastigheter. Finansverksamhetens överskott härleds till skatteintäkter och 
statsbidrag och avsättning till pensioner och årets utbetalning av pensioner. 

Samtliga sektorer prognostiserar ett underskott och den sammantagna prognosen för 
sektorerna är ett underskott om 39,8 mnkr. Sektor utbildning prognostiserar ett underskott om 
10,9 mnkr, vilket återfinns inom grundskolan, sektorsövergripande och 
gymnasieverksamheten. Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott om 14,3 mnkr och 
beror på ökade kostnader för försörjningsstöd och minskade statsbidrag inom äldreomsorgen. 
Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott om 4,4 mnkr och beror på kostnader kopplat 
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till vinterväghållning. Sektor stödfunktioner prognostiserar ett underskott om 9,9 mnkr och 
beror på ökade kostnader för Soltak.  
Försäljning av exploateringsintäkter inom områdena Munkeröds industriområde, Stora Höga 
industriområde och Solgårdsterassen prognostiseras uppgå till 22,0 mnkr. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-16
Uppföljning och prognos mars 2019
Bilaga, Prognos per enhet mars 2019
Förslag på åtgärder för ekonomi i balans sektor stödfunktioner 2019, 2019-04-30
Förslag på åtgärder för ekonomi i balans sektor samhällsbyggnad 2019, 2019-04-30
Förslag på åtgärder för ekonomi i balans sektor socialtjänst 2019, 2019-04-30
Förslag på åtgärder för ekonomi i balans sektor utbildning 2019, 2019-04-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Punkten gällande SÄBO: 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna ställer sig bakom förslaget och föreslår att 
det genomförs direkt.
Bo Pettersson (S) föreslår att förslaget remitteras till utskottet. 

Punkten gällande ändrade regler för skolskjuts:
Liberalerna föreslår att förslaget remitteras till utskottet.
Bo Pettersson (S) ställer sig bakom förslaget och föreslår att det genomförs direkt.

Punkten gällande uppdrag till förvaltningen:
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen följande uppdrag:

 Återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av hur kommunen arbetar för 
att sänka sjukskrivningstalen på både kort och lång sikt. 

 Återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av administrationen utifrån 
följande frågeställningar: 
- Har vi fått positiv utväxling av digitaliseringen?
- Är administrationen rätt dimensionerad och finns rätt kompetens?
- Hur ser det ut vid en jämförelse med 1997, när neddragning skedde. Hur har 

administrationen utvecklats i förhållande till utveckling vad gäller invånare, 
brukare och nya lagkrav?

- Vilka administrativa tjänster är interna och vilka är mer externt orienterade?

 Att i allmänna utskottet redovisa en kartläggning av externa hyreskontrakt och 
outnyttjade ägda lokaler. Finns det möjlighet att avsluta externa kontrakt och flytta till 
kommunägda?
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 Återkomma till allmänna utskottet med en redovisning av hur SOLTAK på längre sikt 
leder till positiva ekonomiska effekter, exempelvis i form av dämpad 
kostnadsutveckling.

 Återkomma till välfärdsutskottet med hur programutbudet ser ut på Nösnäsgymnasiet, 
hur söktrycket för olika program ser ut och vilka förändringar som kan vara aktuella 
framöver.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslår att kommunstyrelsen avslår 
förslaget om tillkommande utredningsuppdrag med motiveringen att ”Förvaltningen måste nu 
få fokusera på de underskott man har att hantera för att 2019 ska innebära en budget i 
balans. Vi anser att utredningsresurserna ska prioriteras till alla de förslag som efter dagens 
kommunstyrelsesammanträde nu ska till utskotten för beredning”.

Beslutsgång
Punkten gällande SÄBO: 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Bo Petterssons (S) förslag. 

Punkten gällande ändrade regler för skolskjuts:
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Bo Petterssons (S) förslag. 

Punkten gällande uppdrag till förvaltningen:
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Bo Petterssons (S) förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras.

Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag.
Nej-röst för Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson 
(S), Jan Rudén (S), Otto Ericsson (Oberoende), Katja Nikula (S), Linda-Maria Hermansson 
(C), Emma Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP).

Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Lena Hedlund (KD).

Med nio ja-röster och sex nej-röster konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Bo Petterssons (S) förslag.
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§ 91 Dnr: KS 2019/290

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsen svar på Grundläggande granskning 
2018, daterat 2019-04-10.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
grundläggande granskning av kommunens styrelse, utskott, nämnder och beredningar.
I revisorernas årliga granskning ingår en grundläggande del där styrelsens, utskottens och 
myndighetsnämndernas ansvarstagande följs, granskas och prövas.
Syftet med granskningen är att på övergripande nivå ge svar på hur de politiska organen 
mottar, genomför och återredovisar av kommunfullmäktige beslutade mål och uppdrag.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna 
under året utövat sitt ansvar utifrån vad som framgår av reglemente och lag på ett 
tillfredsställande sätt. Likaså bedöms beredningarna under året ha hanterat uppdragen från 
fullmäktige på ett ändamålsenligt sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Missiv av 2019-03-25
Grundläggande granskning 2018

Beslut skickas till
leijoh@stenungsund.se
hans.gillenius@stenungsund.se
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§ 93 Dnr: KS 2019/265

Svar på revisionsrapport - granskning av bokslut 2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att notera att kommunstyrelsen inför bokslut 2019 kommer att 
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas rapport.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har granskat kommunens bokslut 2018. Förvaltningen håller i 
allt väsentligt med om rapportens innehåll. Detta med undantag från kommentarerna kring 
ansvarsförbindelsen som kommunen i sin helhet redovisar som en avsättning i 
balansräkningen. Kommunen anser att detta ger en rättvisande bild, trots att det står i strid 
med den kommunala redovisningslagen.  

Revisorernas påpekanden ses över kontinuerligt. Förvaltningen kommer att gå igenom de 
noteringar som finns i revisorernas rapport. Dessa kommer att åtgärdas inför bokslut 2019. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Revisionsrapport bokslut 2018
Missiv kommunrevisionen
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§ 93 Dnr: KS 2018/91

Avtal om avsiktsförklaring för Resecentrum

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till allmänna utskottet för ett förtydligande på 
följande punkter: 

- Tydliggörande av finansieringen, inklusive klargörande av frågan med förskottering
- Varför är det inte aktuellt med förskottering längre?
- Ska kostnaden hanteras på driften eller som en investering?

Sammanfattning av ärendet
Just nu pågår framtagande av detaljplan för nytt resecentrum och parallellt med detta tas en 
avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Västfastigheter och kommunen fram. I avtalet 
tydliggörs huvudprinciperna för parternas åtaganden och finansiella ansvar.
Resecentrumet kommer att ägas och förvaltas av kommunen exklusive byggnaden som 
kommer att ägas och förvaltas av Västfastigheter. Trafikverket kommer att äga och förvalta 
stationsanläggningen. 
Kommunen ska finansiera utförandet av resecentrum exklusive byggnaden som bekostas av 
Västfastigheter. Stationsanläggningen utförs av Trafikverket och finansieras av kommunen. 
Bedömningen är att kostnaden för projektet kommer att rymmas inom budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Avsiktsförklaring – Samverkan i Projekt Stenungsunds resecentrum med tillhörande ny 
stationsanläggning

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S), Jan Rudén (S), Maria Renfors (M), Wouter Fortgens (M), Jimmy Lövgren 
(MP), Agneta Pettersson Bell (ST) och Otto Ericsson (Oberoende) föreslår att ärendet 
remitteras till allmänna utskottet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Bo Petterssons (S) med fleras 
förslag och konstaterar att så sker.
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§ 94 Dnr: KS 2019/301

Utökande av VA-verksamhetsområde Anrås 1:242

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten-, spill och 
dagvatten för fastigheter inom föreslaget verksamhetsområde i enlighet med kartbilaga 
daterad 2019-04-01.  

Sammanfattning av ärendet
Området i fråga ingår i dagsläget inte i det kommunala verksamhetsområdet. Området ligger 
angränsande mot befintligt verksamhetsområde och kommer försörjas med kommunalt VA 
när det är utbyggt. 

Ett verksamhetsområde bestäms av huvudmannen, kommunen, och utgör en gräns inom 
vilken vattentjänstelagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller.
För att kunna ta ut taxa inom LAV (Lag om allmänna vattentjänster) måste fastigheterna ingå 
i ett verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-29
Kartbilaga 2019-04-01
Lista över ingående fastigheter 
Översiktskarta
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 95 Dnr: KS 2019/306

Höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att:

 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med nu gällande avgift.  Den nya 
avgiften ska gälla från och med 1 juli 2019. Därefter höjs anläggningsavgiften för VA 
på nytt med 5 % jämfört med gällande avgift 31 december 2019.  Den nya avgiften ska 
gälla från och med 1 januari 2020.

 Höja brukningsavgiften för VA med 2 % jämfört med gällande avgift.  Den nya 
avgiften skall gälla från och med 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen fick 2015-11-02 § 229 i uppdrag att se över VA-taxan utifrån ett långsiktigt 
perspektiv. Detta för att långsiktigt säkerställa att budgeten ligger i balans och därmed inte 
skuldsätter VA-kollektivet samt att tillräckliga medel finns för nödvändiga underhålls- och 
förnyelsearbeten av ledningsnät och VA-anläggningar. Kommunen står även inför ökade 
myndighetskrav gällande dokumentering och rapportering som kräver mer personella resurser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 96 Dnr: KS 2019/241

Avtalssamverkan gällande tillståndshandläggning och tillsyn enligt 
tobakslagen

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över handläggningen av tillstånd för tobaksförsäljning 
i detaljhandeln och partihandeln vid försäljning och tillsyn till Göteborgs stad genom att ingå 
avtalssamverkan. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med Göteborgs stad för att 
möjliggöra samverkan. 

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Genom den nya lagen införs 
tillståndsplikt för tobaksförsäljning i detaljhandeln och för partihandeln vid försäljning till 
detaljhandeln. Kommunen ska ombesörja tillståndsgivning och tillsyn. Förvaltningen föreslår 
att kommunen lämnar över handläggningen av dessa ärenden till Göteborg stad genom att 
ingå avtalssamverkan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-31
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 97 Dnr: KS 2018/10

Svar på motion om förtroendevaldas arbetsmiljö

Beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktigen beslutar att bifalla motionen om förtroendevaldas arbetsmiljö. Förslag
till plan för förebyggande av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda finns och
behandlas av kommunfullmäktige senast 2019-06-13.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att uppta en motion om förtroendevaldas
arbetsmiljö. Kommunfullmäktige överlämnande motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Motionärerna föreslog att politiker skulle omfattas av avvikelsehanteringssystemet
”Skalman” och ges möjlighet att göra anmälningar som rör arbetsmiljön. Man föreslog
dessutom att styrdokument; policy och riktlinjer, för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö i
Stenungsunds skyndsamt skulle tas fram.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Brottsförebyggande rådet och säkerhetspolisen
anser, precis som motionärerna att hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda tenderar att
öka och att åtgärder behöver vidtas på alla nivåer för att stävja detta.
Föreslås att motionen bifalls och att förslag till plan för att förebygga och hantera hot, våld
och trakasserier behandlas av kommunfullmäktige senast i juni 2019. Planen inkluderar
avvikelsehantering i Skalman.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-01
Motion inkl. exempel på riktlinjer för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö och policy för
politikens arbetsmiljö

Beslut skickas till
Thomas.danielsson@stenungsund.se
Linda-maria.hermansson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 98 Dnr: KS 2018/7

Svar på motion om att stärka och tydliggöra Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att befintligt reglemente 
uppdaterades av Demokratiberedningen så sent som 2018. Reglementet reglerar såväl 
ändamål och arbetsuppgifter som sammansättning, arbetsformer, ekonomi och övriga frågor. 
Motionens ambition att stärka och tydliggöra rådet tillvaratages bäst, inom ramen för 
reglementet, i pensionärsrådets arbete.  

Sammanfattning av ärendet
Sofia Westergren (M) och Gunnar Lidén (M) har inkommit med en motion om att stärka och 
tydliggöra det kommunala pensionärsrådet. Motionärerna vill att rådets reglemente revideras 
och omarbetas tillsammans med bland annat representanter för äldreorganisationerna i 
kommunen samt att ett justerat reglemente remitteras till samtliga äldreorganisationer innan 
beslut i kommunfullmäktige. 

Motionen föreslås avslås med hänvisning till att befintligt reglemente uppdaterades av 
Demokratiberedningen så sent som 2018. Reglementet reglerar såväl ändamål och 
arbetsuppgifter som sammansättning, arbetsformer, ekonomi och övriga frågor. Motionens 
ambition att stärka och tydliggöra rådet tillvaratages därför bäst inom ramen för reglementet i 
pensionärsrådets arbete.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
Motion av 2018-03-13
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Stenungsunds kommun 
KF 2018-06-25 § 100
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 99 Dnr: KS 2018/8

Svar på motion om fria bad för pensionärer i kommunens simhall

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om fria bad för pensionärer med hänvisning 
till att kommunen redan subventioner målgruppen i såväl simhall som exempelvis 
idrottshallar och gymnastiksalar. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (O) har inkommit med en motion där hon vill att kommunfullmäktige tar ansvar för 
att kommunens pensionärer är friska. Detta uppnås, enligt motionären, genom införandet av 
fria bad för pensionärer i simhallen.

Motionen föreslås avslås med hänvisning till att kommunen redan subventioner målgruppen i 
såväl simhall som exempelvis idrottshallar och gymnastiksalar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Motion av 2018-03-12
KF 2018-03-12 § 38

Beslut skickas till
fam.ohlin@telia.com
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 101 Dnr: KS 2018/465

Svar på motion om Vision 2035 och kommunens tillgänglighet

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att motion om Vision 2035 och kommunen tillgänglighet avslås 
med motivering att Vision 2035 med avgörande inriktningar samt de av kommunfullmäktige 
antagna inriktningsmålen är övergripande och innefattar samtliga kommuninvånare. 

Sammanfattning av ärendet
Marie-Louise Ericsson (KD) har lämnat in en motion där hon föreslår att dokumentet ”Vision 
Stenungsund 2035” kompletteras med information om tillgänglighet ur ett 
funktionshinderperspektiv. Motionären föreslår att det sker i ett tillägg till visionen och att 
Demokratiberedningen eller Välfärdsberedningen (Beredningen Vuxna och Äldre) får i 
uppdrag att ta fram ett förslag. 

Kommunfullmäktige har upptagit motionen men inte tagit beslut om vilken instans som ska 
bereda den varför kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till svar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
Motion av 2018-04-2
Kommunfullmäktige 2018-05-14 § 75

Beslut skickas till
marie-louise.ericsson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 101 Dnr: KS 2018/468

Svar på motion om hastighetsbegränsning och övergångställe på 
Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i den del som avser hastighetsbegränsning 
på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan. Hastigheten ändras, enligt antagen 
hastighetsplan, från 50 km/h till 40 km/h.

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen, i den del som handlar om övergångsställe 
utanför Montessoriskolan, med att det säkerhets- och utrymmesmässigt inte är möjligt med ett 
övergångsställe på föreslagen plats. 

Sammanfattning av ärendet
Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V), har lämnat in en motion där man föreslår ett 
övergångsställe i direkt anslutning till Montessoriskolan och bussterminalen. Man föreslår 
dessutom en hastighetsbegränsning på Göteborgsvägen vid Montessoriskolan från 50 km/h till 
30 km/h under skoltid.

Kommunfullmäktige har vid tre tillfällen valt att återremitterat ett förslag till svar på 
motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Kommunfullmäktige 2017-05-22 § 108
Kommunfullmäktige 2017-02-13 § 43
Kommunfullmäktige 2014-09-08 § 111
Kommunfullmäktige 2014-03-17 § 34
Motion av 2014-03-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att besluta 
att besvara, istället för att bifalla, motionen i den del som avser hastighetsbegränsningen.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Bo Petterssons (S) förslag och 
konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
birgit.lovkvist@stenungsund.se
jan.alexandersson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 102 Dnr: KS 2019/270

Kommunstyrelsens prövning av Stenungsundshem AB:s 
verksamhet 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Stenungsundshem AB under 2018 har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen och ska årligen pröva om 
bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Utifrån bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt ägardialoger med bolaget 
föreslås kommunstyrelsen besluta att Stenungsundshem AB:s verksamhet under 2018, har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-27

Beslut skickas till
Stenungsundshem AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 103 Dnr: KS 2019/273

Kommunstyrelsens prövning av Stenungsunds Energi och Miljö 
AB:s verksamhet 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Stenungsunds Energi och Miljö AB under 2018 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen och ska årligen pröva om 
bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Utifrån bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt ägardialoger med bolaget 
föreslås kommunstyrelsen besluta att Stenungsunds Energi och Miljö AB:s verksamhet under 
2018, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-27

Beslut skickas till
Stenungsunds Energi och Miljö AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 104 Dnr: KS 2019/62

Snöröjning enskilda vägar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde 
väghållaren men lämnar ett kommunalt bidrag som den enskilde kan ansöka om. Detta förslag 
kommer att kräva vidare utredning för att fastslå vilken modell som är lämplig att använda 
och vilken nivå av bidrag som ska ges.

Reservation
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M) och Wouter Fortgens (M) reserverar sig till förmån för 
sitt eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Snöröjning och underhåll av enskilda vägar är inte ett kommunalt ansvar utan ligger inom den 
frivilliga verksamheten. Idag har kommunen tagit på sig ansvaret att snöröja från och med 10 
centimeters snötäcke. All halkbekämpning sköts av respektive väghållare.

Inför upphandling av vinterväghållning för 2020/2021 måste ett principbeslut fattas om hur 
snöröjning av kommunens enskilda vägar ska hanteras i framtiden. Förvaltningen föreslår att 
kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde väghållaren. Det förväntas ge en 
besparing på ca 3,4 miljoner kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Melisa Nilsson (S) föreslår att kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde 
väghållaren men lämnar ett kommunalt bidrag som den enskilde kan ansöka om. Detta förslag 
kommer att kräva vidare utredning för att fastslå vilken modell som är lämplig att använda 
och vilken nivå av bidrag som ska ges.  

Maria Renfors (M) föreslår att kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde 
väghållaren utan att lämna något bidrag.  
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Melisa Nilssons (S) förslag. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 105 Dnr: KS 2018/671

Inköp av mark samt svar på ersättningsanspråk avseende 
fastigheten Stripplekärr 1:2

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att verka för att köpa in delar av fastigheten Stripplekärr 1:2 
(mosslotterna 1,4,6 och 11) av Evert Andersson till markpriser beslutade av 
samhällsbyggnadsutskottet 2009-11-10 med tillägg för uppräkning enligt 
konsumentprisindex, samt erbjuda Evert Andersson skadestånd om 83 000 kronor för skada 
som kommunen orsakade i samband med sluttäckning av deponin i Stripplekärr. Kommunen 
motsätter sig ytterligare ersättningskrav som framförts av Evert Andersson och ärendet anses 
därmed vara avslutat.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta nödvändiga avtal för att verkställa 
detta beslut. Om överenskommelse om inköp av mark eller överenskommelse om skadestånd 
inte träffas senast 2019-09-30 faller kommunens erbjudande. Omklassningen av lotterna som 
gjordes 2014 ska gälla.

Sammanfattning av ärendet
Evert Andersson begär att kommunen ska lösa in delar av hans fastighet Stripplekärr 1:2 till 
en köpeskilling om 110 000 kronor samt utbetala skadestånd om 334 580 kronor för skador 
och olägenheter som den tidigare avfallsanläggningen i Stripplekärr orsakat honom. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunen ska verka för att köpa in delar av fastigheten 
Stripplekärr 1:2 (lotterna 1, 4, 6 och 11) till markpriser som antogs av 
samhällsbyggnadsutskottet år 2009 samt erbjuda Evert Andersson ett skadestånd om 83 000 
kronor för skador som orsakades i samband med kommunens sluttäckning av den före detta 
avfallsanläggningen i Stripplekärr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-19

Förslag på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att omklassningen av lotterna som gjordes 2014 ska 
gälla. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Bo Petterssons (S) förslag och 
konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 106 Dnr: KS 2018/396

Spiraltrappa vid järnvägsövergång

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-09-24 § 201 om att 
placera en spiraltrappa vid järnvägsövergången vid vårdcentralen i Stenungsund.

Sammanfattning av ärendet
Stängningen av järnvägsövergången söder om Stenungsunds station kom att medföra att 
personer som behöver röra sig över spåret skulle få en förhållandevis lång omväg att 
promenera eller cykla. Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-24 § 201 att en spiraltrappa 
skulle byggas invid gångbron vid vårdcentralen under förutsättning att alla tillstånd kunde 
medges.

Spiraltrappa vid gångbron kommer inte kunna byggas på grund av elsäkerhet- och 
brokonstruktionsskäl.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-08
Bilaga 1 Karta, 2019-04-04
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 107 Dnr: KS 2019/215

Uppdrag om att utreda möjligheten att utöka befintlig 
pendelparkering på del av Höga 2:124 och Stora Skår 1:44

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att utöka 
pendelparkeringen vid Stora Höga station på del av Höga 2:124 och Stora Skår 1:44.

Sammanfattning av ärendet
Befintlig pendelparkering på del av den kommunala fastigheten Höga 2:124 har idag en 
mycket hög belastning. Idag finns det uppskattningsvis plats för 165 bilar på den befintliga 
pendelparkeringen. Det finns risk att 15 av parkeringsplatserna måste tas bort av säkerhetsskäl 
på grund av Trafikverkets bedömning att platserna är placerade för nära tågspåret. 

Förvaltningens föreslår därför att som första steg utreda möjligheten att utöka befintlig 
pendelparkering på västra sidan, på del av fastigheterna Höga 2:124 och Stora Skår 1:44 för 
att maximera den befintliga pendelparkering och skapa mesta möjliga antal bil och 
cykelparkeringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08
Bilaga 1 Bilder, 2019-04-04

Förslag på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) föreslår att beslutet förtydligas med att beslutet avser pendelparkeringen 
vid Stora Höga station.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Lisbeth Svenssons (L) förslag 
och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 108 Dnr: KS 2019/233

Begäran om planuppdrag för ändring av detaljplan 247, detaljplan 
för Hallerna Etapp II

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ändring 
av detaljplan 247, detaljplan för Hallerna II. 

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2018-02-20 § 11 att ge förvaltningen i uppdrag att 
påbörja detaljplanearbetet för både Centrala och Södra Hallerna samt att förvaltningen 
påbörjar ett målbildsarbete. I målbildsarbetet har Verksamheten Grundskolan och 
Lokalstyrgruppen inkommit 2018-11-05 med en begäran om utredning av lämplig plats samt 
detaljplanering för nytt högstadium inom planprojektet för centrala och södra Hallerna. 
Preliminärt anses skolbyggnaden vara på ca 7000 m2 och kan med fördel byggas i två eller tre 
våningsplan. Skolgården beräknas vara på ca 7600 m2. 

Målbildarbetet visar alternativ öst som placeringsalternativ för högstadieskolan och innebär 
att en ändring av detaljplanen för Hallerna Etapp II behövs. Det är av största vikt att skolan 
kan tas i bruk höstterminen 2023 och därför viktigt att ändringen av detaljplanen påbörjas och 
skyndas på.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03- 14
Begäran om reservation av mark samt detaljplanering för nytt högstadium 2018-11-14
Protokollsutdrag SBU § 11 2018-02-20

Beslut skickas till
Helena.cessford@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 109 Dnr: KS 2019/266

Igångsättning Hallerna skola och idrottshall

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om igångsättning av Hallerna skola och idrottshall med 
projektbudget om 64 000 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i 2019 års investeringsbudget beslutat om utbyggnation av Hallerna 
skola och idrottshall. 

Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett.

Bedömningen är att projektbudgeten behöver ökas med 1 000 tkr till 64 000 tkr vilket arbetas 
in i investeringsbudgeten 2020 som beslutas i juni 2019. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 110 Dnr: KS 2019/267

Igångsättning utbyggnad Spekeröds förskola

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om igångsättning av Spekeröds förskola med projektbudget om   
21 300 tkr. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i 2019 års investeringsbudget beslutat om utbyggnation av 
Spekeröds förskola. 

Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett. 

Bedömningen är att projektbudgeten behöver ökas med 5 100 tkr till 21 300 tkr vilket arbetas 
in i investeringsbudgeten för 2020 som beslutas i juni 2019. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L), Maria Renfors (M) och Nedzad Deumic (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut om igångsättning av 
Spekeröds förskola med projektbudget om 21 300 tkr. 

Jan Rudén (S) föreslår, med bakgrund av det redovisade behovet av förskoleplatser, att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut om igångsättning av 
Spekeröds förskola med projektbudget om 21 300 tkr.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut 
och konstaterar att så sker.
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Kommunstyrelsen
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§ 111 Dnr: KS 2019/268

Igångsättning LSS Svenshögen

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar om igångsättning av LSS boende i Svenshögen med 
projektbudget om 26 000 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i 2019 års investeringsbudget beslutat om byggnation av nytt LSS 
boende i Svenshögen. 

Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett. 

Bedömningen är att projektbudgeten behöver ökas med 4 000 tkr till 26 000 tkr vilket arbetas 
in i investeringsbudgeten för 2020 som beslutas i juni 2019. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
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Protokoll
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§ 112 Dnr: KS 2018/583

Ansökan om bidrag till föreningen Agapes vänner för att möjliggöra 
för asylsökande unga att bo kvar i kommunen

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att bevilja föreningen Agapes vänner 40 tkr för att möjliggöra för 
asylsökande före detta ensamkommande barn bo kvar i Stenungsunds kommun. Finansiering 
sker genom att kommunstyrelsen ianspråktar 40 tkr av kommunstyrelsens oförutsedda.

Reservation
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M) och Wouter Fortgens (M) reserverar sig mot beslutet 
med motiveringen att beslutsunderlaget är bristfälligt eftersom den skrivelsen förvaltningen 
hänvisar till inte återfinns i handlingarna och inte heller redovisades på 
kommunstyrelsesammanträdet när de efterfrågade det.
Otto Ericsson (Oberoende) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2017 att tilldela 523 865 kronor till den 
idéburna sektorn för att möjliggöra för ensamkommande flyktingbarn som fyller 18 år under 
asylprocessen, att kunna bo kvar i kommunen.

Majoriteten av utbetalningarna har gått till föreningen Agapes vänner, som nu äskat för ett 
ytterligare bidrag på 40 tkr för att kunna möjliggöra för, samma målgrupp som tidigare, att bo 
kvar fram till juli månad. Behovet av ytterligare stöd beror på, enligt föreningen, de långa 
handläggningstiderna hos Migrationsverket vilket lett till att 14 ungdomar fortfarande inte fått 
svar på sina ansökningar om uppehållstillstånd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-11
Protokollsutdrag KF 2017-10-16 §181

Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Ramhult (V), Lisbeth Svensson (L), Jimmy Lövgren (MP), Melisa Nilsson (S) och 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut.  
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut 
och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Annika Gustafsson, Agapes vänner, annika-g@hotmail.com

38



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 113 Dnr: KS 2018/420

Stenungsunds IF ansöker om kommunalt stöd för utveckling av SIF-
gården

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att

- utredningsuppdraget gällande Stenungsunds IFs skrivelse inkommen 5 oktober 2018 
om Projekt Stenungsund Arena avslutas  

- återta skrivelsen från Stenungsunds IF inkommen 14 juli 2017 om att utveckla SIF-
gården

- uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna för Stenungsunds IF att stanna kvar 
på SIF-gården i Doteröd och investera i nytt konstgräs

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Den 14 juli 2017 inkom en skrivelse från Stenungsunds IF (SIF) angående utveckling av SIF-
gården. I huvudsak ansöktes om kommunalt stöd för byte av befintligt konstgräs och 
anläggning av ytterligare en konstgräsplan. Den 28 maj 2018 beslutade kommunstyrelsen att 
återremittera ärendet med ett uppdrag till förvaltningen att, utifrån liggande budgetförslag om 
förstärkta medel till föreningsverksamheten, återkomma med fler alternativ till föreningsstöd 
gällande utveckling av SIF-gården.

Efter dialog med SIF gällande ansökan om kommunalt stöd har föreningen dragit tillbaka sin   
tidigare ansökan och 5 oktober 2018 inkommit med en ny skrivelse gällande Projekt 
Stenungsund Arena. Skrivelsens huvudsakliga innehåll innebär en upprustning av 
Nösnäsvallen samt anläggning av konstgräsplaner. Förvaltningen har 31 oktober 2018 fått i 
uppdrag av bildnings- och socialutskottet att utreda den nya skrivelsen från Stenungsunds IF. 

Projekt Stenungsund Arena
Bakgrunden till Stenungsunds IFs skrivelse gällande Projekt Stenungsund Arena är att 
föreningen behöver byta befintlig konstgräsplan på Doteröd. Utöver detta önskar föreningen 
ytterligare en konstgräsplan på det som idag är en naturgräsplan för att kunna utveckla sin 
verksamhet. 
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

SIF föreslår i sin skrivelse att föreningen flyttar sin verksamhet till Nösnäsområdet. 
Föreningen anser att ett samlat idrottscentrum kring Stenungsunds Arena ger goda möjligheter 
att långsiktigt utveckla såväl fotbollen som övriga idrotter på Nösnäsområdet. SIF påtalar att 
lösningen även kan innebära fördelar för andra intressenter ex. Nösnäsgymnasiet. Föreningens 
befintliga anläggning på Doterödsområdet föreslås efter anpassning kunna nyttjas av andra 
föreningar, i första hand tennisklubben. 

Bedömning 
Förvaltningen har i dialog med representanter för SIF översiktligt utrett de möjligheter och 
hinder som finns för att flytta föreningens verksamhet till området kring Stenungsund Arena. I 
samband med detta har förvaltningen även fört dialog med Stenungsunds tennisklubb då det i 
första hand är denna förening som efter anpassning är tänkt att överta SIFs nuvarande 
anläggning vid en eventuell flytt. Utöver detta har synpunkter inhämtats från Stenungsunds 
friidrott samt en aktör inom paddeltennis som har visat intresse att etablera sig i kommunen 
och för vilken SIFs anläggning i Doteröd kan vara av intresse. 

Planer för Nösnäsområdet inkl. investeringsbehov av konstgräs 
Av Vision 20351 framgår bland annat att kommunen ska vara attraktiv och välkomnande med 
goda möjligheter till en aktiv fritid. Detta tar sig uttryck genom bl.a. satsningen på 
Stenungsund Arena.2 Stenungsund Arena är ett centrum för föreningsliv och 
tävlingsarrangemang. Det finns ett äskande för anläggning av en ny konstgräsplan på 
Nösnäsområdet i budget 2020 och för hybridgräs på befintlig plan i budget 2021 om 
sammanlagt 15 mnkr. Genomförs detta är avsikten att ytorna kan användas av bland annat 
SIF. Föreningen ser dock stora nackdelar med att ha en verksamhet som är delad mellan 
Nösnäsområdet och nuvarande anläggning och uppfattar inte detta som ett långsiktigt 
önskvärt alternativ.

Beslutsunderlag
Bilaga Skrivelse Projekt utveckla SIF-gården 2017-07-07

Beslut skickas till
Stenungsunds IF (SIF) kansli@stenungsundsif.se

1 Se även 0306/12 ”Vision för Stenungsund 2035”
2 Se exempelvis 1010/11 ”Projektering och byggnation av Nya Nösnäs” och 0069/16 ”Stenungsund Arena 
budget och igångsättningsbeslut” 
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 114 Dnr: KS 2019/111

Patientsäkerhetsberättelser för skolhälsovården och 
skolpsykologerna år 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera patientsäkerhetsberättelser upprättade för den 
medicinska insatsen och psykologiska insatsen inom skolhälsovården respektive 
skolpsykologernas område för 2018 samt att anta mål för patientsäkerhetsarbetet för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslag (2010:659) och SOSFS 2011:9 ska en patientsäkerhetsberättelse 
upprättas där verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas.
Skolhälsovården och skolpsykologerna har under 2018 genomfört flera insatser för ökad 
patientsäkerhet, däribland fortbildning och utökad samverkan. För 2019 föreslås bland annat 
att fokus ska ligga på att arbeta för ökad psykisk hälsa bland våra elever med fokus på tidig 
upptäckt samt att lägga fokus på att tydliggöra processer, strukturer och system för 
patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans psykologiska insats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-06
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats år 2018, 2019-02-06
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats år 2018, 2019-02-06
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 115 Dnr: KS 2019/140

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för sektor socialtjänst i 
Stenungsunds kommun år 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera information om patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 
år 2018.

Sammanfattning av ärendet
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen gällande sektor Socialtjänst beskriver hur 
verksamheterna arbetar med egenkontroller, klagomål, samverkan och avvikelser. Berättelsen 
innehåller måluppfyllelse från föregående år samt nya mål för kommande år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-14
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för sektor socialtjänst i Stenungsunds kommun år 
2018.
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Protokoll
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§ 116 Dnr: KS 2019/10

Läsårstider 2020/2021

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa läsårstiderna för läsår 2020/2021 till att börja 
måndagen den 24 augusti 2020 och sluta fredagen den 11 juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Huvudmannen ska besluta om läsårstiderna för skolformerna förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Läsåret föreslås börja måndagen den 24 
augusti 2020 och sluta fredagen den 11 juni 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-26

Beslut skickas till
utbildning@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 117 Dnr: KS 2019/11

Läsårstider 2021/2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa läsårstiderna för läsår 2021/2022 till att börja 
torsdagen den 19 augusti 2021 och sluta torsdagen den 9 juni 2022.

Sammanfattning av ärendet
Huvudmannen ska besluta om läsårstiderna för skolformerna förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Läsåret föreslås börja torsdagen den 19 
augusti 2021 och sluta torsdagen den 9 juni 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20109-03-22

Beslut skickas till
utbildning@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 118 Dnr: KS 2019/199

Delegering till utskotten att besluta om årets förening, kulturpriset 
och miljöpriset

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till välfärdsutskottet att besluta om årets förening och 
kulturpriset samt till allmänna utskottet att besluta om miljöpriset. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunen delar årligen ut ett pris till årets förening, ett kulturpris och ett miljöpris. Innan 
den politiska organisationen ändrades hade bildnings- och socialutskottet samt 
samhällsbyggnadsutskottet delegation på att besluta om vem som ska få priset. Denna 
delegation upphörde i samband med den nya politiska organisationen. För att underlätta 
prisutdelning och beslut om priset föreslås välfärdsutskottet och allmänna utskottet få 
delegation på att fatta beslut. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-17
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 119 Dnr: KS 2018/511

För kännedom - Slutrapport intern kontroll 2018 - tekniska 
myndighetsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för internkontroll ansvarar tekniska myndighetsnämnden för den interna 
kontrollen av myndighetsutövningen inom sitt ansvarsområde. 

Internkontrollplanen följs upp två gånger per år med delredovisning i augusti och slutrapport i 
december. 

Internkontrollområdena för 2018 är följande:
1. Risk att beslut inte sker inom lagstadgad tid - från inkommen komplett ansökan om 

bygglov eller förhandsbesked till beslut - max 10 veckors handläggning.
2. Risk att överprövande instans gör en annan bedömning än kommunen gjort. 
3. Risk att Länsstyrelsens och Boverkets tillsynsplan (som är en vägledning för kommunerna 

i tillsynsarbetet) inte effektueras.
4. Risk gällande kompetensförsörjning/sårbarhet. Svårighet att rekrytera behörig personal.
5. Risk att miljö/hälsoskydd inte genomför planerad tillsyn enligt tillsynsplan.  (I tillsynsplan 

anges hur många timmar som behövs för resp. tillsyn.) 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-27
Slutrapport intern kontroll 2018 – tekniska myndighetsnämnden
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Protokoll
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§ 120 Dnr: KS 2019/240

Utveckla processer där privata aktörer kan komma in tidigare i 
planeringen av byggandet av verksamhetslokaler och driften av 
verksamheter

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till allmänna utskottet och ge förvaltningen i 
uppdrag att:

 Beräkna investeringsutrymmet för de kommande fem åren utifrån våra finansiella mål.
 Utreder möjligheten att utveckla processer där privata aktörer kan komma in tidigare i 

planeringen av byggandet av verksamhetslokaler.
 Utreder möjligheten att utveckla processer där alternativa driftsformer kan komma in 

tidigare i planeringen att driva verksamheter.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har lämnat in ett yrkande där de vill ge förvaltningen i uppdrag att:

 Beräkna investeringsutrymmet för de kommande fem åren utifrån våra finansiella mål.
 Utreder möjligheten att utveckla processer där privata aktörer kan komma in tidigare i 

planeringen av byggandet av verksamhetslokaler.
 Utreder möjligheten att utveckla processer där privata aktörer kan komma in tidigare i 

planeringen att driva verksamheter.

Beslutsunderlag
Yrkande från Moderaterna, daterad 19-03-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) och Nedzad Deumic (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Moderaternas förslag med tillägget att det gäller ”externa” aktörer. 

Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till 
allmänna utskottet och ge förvaltningen i uppdrag att:

 Beräkna investeringsutrymmet för de kommande fem åren utifrån våra finansiella mål.
 Utreder möjligheten att utveckla processer där privata aktörer kan komma in tidigare i 

planeringen av byggandet av verksamhetslokaler.
 Utreder möjligheten att utveckla processer där alternativa driftsformer kan komma in 

tidigare i planeringen att driva verksamheter.
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Protokoll
Kommunstyrelsen
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Agneta Pettersson Bells (ST) förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras.

Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för Agneta Pettersson Bells (ST) förslag.
Nej-röst för Moderaternas förslag med tillägget att det gäller ”externa” aktörer.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Himan Mojtahedi (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa 
Nilsson (S), Jan Rudén (S), Katja Nikula (S), Linda-Maria Hermansson (C), Emma Ramhult 
(V) och Jimmy Lövgren (MP).

Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Daniel Söderström (M), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Lena Hedlund (KD).

Med åtta ja-röster och sju nej-röster konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Agneta Pettersson Bells (ST) förslag.
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§ 121 Dnr: KS 2018/361

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 122 Dnr: KS 2018/576

Regional information

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
• GR politiska styrgrupper.
• SOLTAK AB styrelse.
• Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds styrelse.
• Samordningsförbundet.
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 123 Dnr: KS 2019/15

Information från kommundirektör

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om följande:

 Bolagsdag den 15 maj.
 Uppdrag från kommunstyrelsen den 18 februari 2019.
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Anteckning till protokollet, kommunstyrelsesammanträde 190429 

Stenungsunds kommun uppvisade stora underskott för samtliga sektorer 2018. Något 
som kommunstyrelsens ordförande Bo Pettersson helt valde att bortse från i sin 
kommentar i årsredovisningen och bekymmerslöst summerar med ett ”Det går bra för 
Stenungsund!” Han berör inte med ett ord sektorernas underskott på totalt 45 miljoner 
kronor. Han verkar inte heller inse allvaret och att de kommande åren kommer kräva 
avsevärda effektiviseringar för att klara av framtidens utmaningar. 

2018 var året då kommunernas tuffa verklighet sammanfattades brutalt av en enad 
expertis: Mer resurser kommer inte att lösa välfärdens problem. Även om vi genom 
ökade skatteuttag skulle få fram pengarna kommer vi inte kunna uppbringa antalet 
människor som ska utföra arbetet. Vi kan inte lösa framtidens utmaningar med 
nutidens arbetssätt.  

Under Ekonomi- och personalberedningens budgetdagar 2-3 april stod det klart för 
alla inblandade att verksamheterna i marsbokslutet redan drogs med stora underskott. 
Prognosen för hela 2019 beräknas till minus 40 miljoner kronor. Sedan dess har vi i 
oppositionen Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, idogt uppmanat både 
Bo Pettersson och ordförande i välfärdsutskottet, Agneta Pettersson-Bell, att agera. 
Vi har muntligt och skriftligt och i alla möten vi haft påtalat att det är absolut nödvändigt 
att sätta in extra utskottsmöten för att skyndsamt få fram konkreta åtgärdsplaner, för 
samtliga sektorer, för att komma i balans. Något Bo Pettersson konsekvent avvisat. Vi 
kan bara spekulera kring skälen för detta, men konstaterar att ambitionsnivån verkar 
lågt satt.  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning och 
kommunstyrelsens ordförande är ytterst ansvarig för att detta görs. Bo Pettersson 
valde att sitta kvar när vår budget antogs i kommunfullmäktige. Det förpliktigar. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att fullmäktiges uppdrag genomförs och för att 
förvaltningens verkställighet följer fattade beslut. Bo Pettersson verkar aldrig ha haft 
några sådana planer. Vi anser det oansvarigt att hålla fast i sitt ordförandeskap och 
skylla på en budget man inte själv står bakom. Är man inte villig att göra jobbet ska 
man inte sitta kvar på posten. 

Det alternativ som Bo Petterson först förslog; att ekonomichefen skulle besöka 
respektive partigrupp, skulle ha inneburit att arbetsordningen frångåtts och att den 
demokratiska processen skadats. Insyn, delaktighet, öppenhet och helhetssyn 
innebär också att man respekterar de arbetssätt vi har valt att utgå från. Nu har vi en 
situation där kommunstyrelsen ställts inför tuffa prioriteringar, utan att ha haft möjlighet 
att förankra dem i sina partigrupper. Det gynnar inte arbetet vi politiker är valda för att 
göra; att ta ansvar och fatta långsiktigt hållbara beslut. 

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är kritiska till hur situationen 
hanterats hittills. Vi vill vara tydliga med att många av de åtgärder som nu kommer 
behöva beredas för att presenteras i utskotten skyndar. Vi anser att ett det behövs ett 
extra kommunstyrelsesammanträde före kommunfullmäktigemötet den 16:e maj 
eftersom en del åtgärder som påverkar verksamheterna kan behöva avgöras där och 
att sådana beslut inte ska dröja. 
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Ordning och reda i ekonomin är en grundförutsättning för oss eftersom vi vet att bakom 
varje skattekrona finns en människas uppoffringar. Varje krona ska värdesättas som 
den knappa resurs den är och användas på bästa möjliga sätt. Vi måste fokusera på 
effektivisering och prioriteringar. Vi måste öppna upp för alternativa aktörer och nya 
arbetssätt. Vi måste undanröja hinder för företag och civilsamhälle så att 
Stenungsunds kommun kan utvecklas och fortsätta växa på ett positivt sätt utan att 
skuldsätta kommande generationer mer än absolut nödvändigt. Vi påbörjade det 
arbetet och ifrågasätter nu hur kommunstyrelsens ordförande ställer sig till de 
utmaningar vi har att hantera.  

Vi vill ha tydliga besked om hur kommunens utveckling ska finansieras. 

 

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna  

Tjänstgörande ledamöter: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens 

(M), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L), Lena Hedlund (KD) 

Närvarande ersättare: Daniel Söderström (M), Nedzad Deumic (KD)  
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