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Beslutande
Bo Pettersson (S), ordförande
Agneta Pettersson Bell (ST), förste vice ordförande 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande
Melisa Nilsson (S) jäv § 178
Alexandra Odelsheim (SD) ersätter Melisa Nilsson (S) § 178
Jan Rudén (S) 
Johan Jönsson (M) jäv § 178
Nedzad Deumic (KD) ersätter Johan Jönsson (M) § 178
Wouter Fortgens (M) 
Otto Ericsson (Oberoende) 
Katja Nikula (S) ersätter Håkan Larsson (Oberoende) 
Lisbeth Svensson (L) 
Göder Bergermo (L) 
Lena Hedlund (KD) 
Mattias Vernberg (C) ersätter Linda-Maria Hermansson (C) 
Emma Ramhult (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 

Ersättare
Alexandra Odelsheim (SD) tjänstgjorde § 178
Nedzad Deumic (KD) tjänstgjorde § 178, jäv § 182

Övriga närvarande
Kicki Nordberg, kommundirektör
Marcus Starcke, sektorchef sektor stödfunktioner
Pia Alhäll, sektorchef sektor utbildning
Daniel Jerling, sektorchef sektor samhällsbyggnad
Erica Bjärsved, ekonomichef
Christer Larsson, personalchef
Hanna Freij, kommunikationschef
Robert Rydquist, verksamhetschef IFO §§ 158-187
Cecilia Malm, verksamhetschef vård & omsorg §§ 158-187
Helena Cessford, lokalresursplanerare § 160
Tony Strandh, verksamhetschef VA §§ 167-168
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Anna-Maria Samuelsson, projektledare §§ 167-168
Stefan Svedhem, strategisk projektledare §§ 167-172
Camilla Svensson, verksamhetschef avfall §§ 174
Cecilia Vilén, kommunjurist §§ 175-178
Pia Solefors, verksamhetschef kultur & fritid § 182
Miguel Odhner, ordförande styrgruppen Ett enat Bohuslän §§ 158-159
Fredrik Lindén, vd turistrådet §§ 158-159
Marie Linde, vice vd turistrådet §§ 158-159
Ann Haraldsson, vd södra Bohuslän turism §§ 158-159
Carl Besslinger, kommunpolis § 173
Kjell Olsson, områdespolis § 173
Hans Gillenius, revisor
Pia Andell, revisor §§ 173-192
Lillemor Arvidsson (M), andre vice ordförande kommunfullmäktige

Justeringsdag: 2019-08-26 

Justerare: Wouter Fortgens (M)
 

Richard Brown Bo Pettersson (S) Wouter Fortgens (M)  
sekreterare ordförande justerare
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Anslagsbevis

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

Kommunstyrelsen

Justeringsdatum: 2019-08-26 
Paragrafer: 158-192 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-26
Datum då anslaget tas ned: 2019-09-17

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 158

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

Tillkommande ärende
- Information från ekonomichef.
- Ansökan om att starta ny förskola i Hallerna.

6



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 159

Ett enat Bohuslän

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Turistrådet informerar om följande:

 Bakgrund.
 Avsiktsförklaring och handlingsplan.
 Styrgrupp 2019.
 Uppnådda mål.
 Sommaren 2019.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 160 Dnr: KS 2019/22

Information om lokalstyrgruppens pågående arbete

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Lokalstyrgruppen informerar om följande:

 Tidsaxel och process investeringsprojekt.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 161 Dnr: KS 2019/414

Uppföljning och prognos 2019 sektor samhällsbyggnad, tertial 1

Beslut
Kommunstyrelsen noterar att sektor Samhällsbyggnad har vidtagit åtgärder för att minska 
underskottet, men att sektorn inte kommer att nå en budget i balans. Ny uppföljning görs i 
augusti. 

Reservation
Ledamöterna i Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för 
sitt eget förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som biläggs 
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnad redovisar en budget i balans per april. Prognos för helåret är ett underskott 
om 1 600 tkr. Det prognostiserade underskottet beror på höga kostnader för snöröjning och 
halkbekämpning under året. Inom Planverksamheten beror det prognostiserade underskottet 
på vikande intäkter för detaljplaner. Även färdtjänst prognostiserar ett underskott vilket beror 
på en kraftig prisökning men också på ökade volymer. Verksamheten Bygglov prognostiserar 
ett större överskott vilket beror dels på att flera större sanktionsavgifter har tagits ut samt 
kommer att tas ut under året, men även att bygglovsintäkterna har ökat jämfört med 
motsvarande period föregående år.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-15
Bilaga 2019-05-15, Ekonomisk uppföljning

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag till 
beslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att vidta åtgärder för att nå en 
budget i balans. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets 
förslag till beslut. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 162 Dnr: KS 2019/415

Uppföljning och prognos 2019 avgiftsfinansierad verksamhet, tertial 
1

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att notera uppföljning och prognos för april 2019 för 
avgiftsfinansierad verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet
Vatten och Avlopp redovisar ett underskott för perioden med 961 tkr. Prognosen visar på ett 
underskott på helåret om 800 tkr. 

Resultatet beror på att ett antal vattenläckor med tillkommande ventilbyten har behövt 
genomföras under perioden. De förväntade intäkterna beräknas inte fullt ut kunna täcka 
kostnaderna under året vilket gör att verksamheten prognostiserar ett underskott om -800 tkr 
för helåret. 

Avfall inkl. slam visar ett överskott för perioden med 846 tkr. 

Intäkterna ligger i nivå med budget, medan kostnaderna är något lägre än budgeterat. Dock 
förväntas kostnader öka under året.

Prognosen för året visar på en budget i balans. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse  2019-05-15
Bilaga  2019-05-15, Ekonomisk uppföljning
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 163 Dnr: KS 2019/397

Uppföljning och prognos 2019 sektor stödfunktioner, tertial 1

Beslut
Kommunstyrelsen noterar tertialuppföljningen för sektor stödfunktioner. 

Protokollsanteckning
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som biläggs 
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Totalt redovisar sektorn ett underskott om 3 734 tkr per den 30 april. Prognos för helår 
beräknas till ett underskott om 10 800 tkr. 

Stödfunktioner redovisar ett underskott om 2 735 tkr per den 30 april. Prognos för helår 
beräknas till ett underskott om 10 800 tkr. Underskottet kan hänföras till ökade kostnader för 
Soltak AB.

Funktion måltids resultat per den 30 april är negativt och uppgår till 584 tkr. Prognosen för 
helår är budget i balans. 

Funktion fastighet redovisar för perioden ett negativt resultat om 415 tkr. Underskottet beror 
på ökade el-priser samt höga kostnader för snö- och halkbekämpning. Prognos för helår är 
budget i balans.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-14
Bilaga uppföljning och prognos april 2019 sektor stödfunktioner
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 164 Dnr: KS 2019/398

Uppföljning och prognos 2019 sektor socialtjänst, tertial 1

Beslut
Kommunstyrelsen noterar att sektor socialtjänst har vidtagit åtgärder för att minska 
underskottet, men att sektorn inte kommer att nå en budget i balans.  Ny uppföljning görs per 
augusti.

Reservation
Ledamöterna i Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för 
sitt eget förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som biläggs 
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Redovisat resultat för sektor socialtjänst är minus 6 407 tkr. Helårsprognosen för sektorn är ett 
underskott om 11 000 tkr för 2019. Prognosen har förbättrats mot marsuppföljningen med 
3 000 tkr i samband med åtgärder. 

Underskotten finns inom individ och familjeomsorgen 8 500 tkr, särskilt boende på 2 500 tkr 
samt hälso- och sjukvård. Ordinärt boende prognostiserar marginellt + resultat.  
Verksamheten för funktionshinder redovisar ett överskott. Kostnadsutvecklingen följs och 
åtgärder för att nå budget i balans fortsätter. Fokus för åtgärder i dagsläget är optimerad 
bemanning och minskning av sjuktal och övertidskostnader i sektorn. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-14 
Bilaga uppföljning och prognos april 2019 Sektor socialtjänst

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt välfärdsutskottets förslag till 
beslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att vidta åtgärder för att nå en 
budget i balans. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsutskottets 
förslag till beslut.

Beslut skickas till
maria.harstrom@stenungsund.se; rickard.persson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 165 Dnr: KS 2019/385

Uppföljning och prognos 2019 sektor utbildning, tertial 1

Beslut
Kommunstyrelsen noterar att sektor utbildning har vidtagit åtgärder för att minska 
underskottet, men att sektorn inte kommer att nå en budget i balans.  Ny uppföljning görs per 
augusti.

Reservation
Ledamöterna i Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för 
sitt eget förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som biläggs 
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Sektor utbildning redovisar ett resultat om 1 344 tkr per april. Prognosen för året är ett 
underskott om 10 100 tkr. Den främsta orsaken till det prognostiserade resultatet är 
grundskolan som prognostiserar ett underskott på 5 600 tkr. Den största avvikelsen 
procentuell är inom det sektorsövergripande ansvaret.  

Förvaltningen återkommer på nästa sammanträde med förslag på åtgärder för att eliminera 
prognostiserat underskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-10
Bilaga 1, 2019-05-10 Uppföljning och prognos tertial 1 - 2019, Sektor Utbildning

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt välfärdsutskottets förslag till 
beslut.

Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att vidta åtgärder för att nå en 
budget i balans. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsutskottets 
förslag till beslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 166

Information från ekonomichef

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Information från ekonomichef.

- Kompletterande information om budget i balans sektorsvis. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 167 Dnr: KS 2018/209

Utökat verksamhetsområde Svenshögen för vatten och spillvatten

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet i Svenshögen för kommunalt 
vatten och spillvatten för fastigheter i enlighet med kartbilaga daterad 2019-06-26. 

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett beslut om att bygga ut vatten och spillvatten från Svenshögens reningsverk och 
vattenverk till bostadsområdena i söder, ett verksamhetsområde med två tjänster. Inom 
områdena, Svartehallen och Sågen kommer det att byggas ut för kommunalt vatten och 
avlopp (spill- och dagvatten), ett verksamhetsområde med tre tjänster. I och med utbyggnaden 
är kommunen skyldig att upprätta ett verksamhetsområde. 

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet avser. Detta ärende omfattar 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten mellan Svenshögens vattenverk och reningsverk 
fram till områdena i söder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11
Kartbilaga VS 2019-06-26
Översiktskarta 2019-06-14
Lista över ingående fastigheter VS
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 168 Dnr: KS 2018/209

Utökat verksamhetsområde verksamhetsområde vatten spillvatten 
och dagvatten Svenshögen (Svartehallen och Sågen)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet i Svenshögen (Svartehallen och 
Sågen) för kommunalt vatten, spill- och dagvatten för fastigheter i enlighet med kartbilaga 
daterad 2019-06-26. 

Sammanfattning av ärendet
Tidigare kommunala beslut finns om att bygga ut vatten och spillvatten från Svenshögens 
reningsverk och vattenverk till bostadsområdet i söder. Inom områdena, Svartehallen och 
Sågen kommer det att byggas ut för kommunalt vatten och avlopp (spill- och dagvatten), ett 
verksamhetsområde med tre tjänster. I och med utbyggnaden är kommunen skyldig att 
upprätta ett verksamhetsområde. 

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet avser. Detta ärende omfattar 
verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten inom områdena Svartehallen och Sågen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-17
Kartbilaga VSD 2019-06-26
Översiktskarta 2019-06-14
Lista över ingående fastigheter VSD
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 169 Dnr: KS 2019/53

Planskild GC-överfart Solgårdsvägen/Bohusbanan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att sammanställa diskussionen 
som har varit med Trafikverket om järnvägsövergången vid Solgården, om tidigare uppgifter 
om tidplan/ekonomi för att öka trafiksäkerheten och tidigare uppgifter om tid/kostnad och 
varför det har blivit en förändring av dessa uppgifter som tidigare presenterats till 
kommunstyrelsen. Vilka har varit med från Trafikverket och vad har berörda tjänstemän från 
Trafikverket haft för funktion? Utöver detta behöver kommunstyrelsen få reda på åtgärder och 
tidplan att åtgärda fler av de obevakade järnvägsövergångar som vi har i Stenungsunds 
kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige föreslår att Trafikverket genomför en säker gång/cykel-överfart över 
Bohusbanan/Solgårdsvägen av typen ljus/ljud/bom.

Sammanfattning av ärendet
Efter beslut om att stänga gång och cykel-överfarter (GC-överfart) för Bohusbanan vid 
Solgårdsvägen och Södra vägen har Trafikverket utrett olika alternativ på åtgärder för att en 
säker passage kan öppnas igen vid läget för Solgårdsvägen.

De tre huvudalternativ som studerats är tunnel, bro samt ljus/ljud/bom.

Tunneln och bron byggs helst i samband med projekt Resecentrum 2023 då tåget ändå stängs 
ned en längre tid. Eventuellt kan en bro komma till stånd något tidigare med ett kortare 
tågstopp (ca 1-2 månader). En lösning med ljus/ljud/bom måste utredas men uppskattas kunna 
genomföras inom ett år. Kostnaderna för tunnel och bro ska delas lika mellan Trafikverket 
och kommunen medan åtgärden med ljus/ljud/bom tas i sin helhet av Trafikverket.

Förvaltningen förordar ljus/ljud/bom som åtgärd för en säker passage vid Solgårdsvägen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-28
Rapport – GC passage Bohusbanan Solgårdsvägen
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören 
i uppdrag att sammanställa diskussionen som har varit med Trafikverket om 
järnvägsövergången vid Solgården, om tidigare uppgifter om tidplan/ekonomi för att öka 
trafiksäkerheten och tidigare uppgifter om tid/kostnad och varför det har blivit en förändring 
av dessa uppgifter som tidigare presenterats till kommunstyrelsen. Vilka har varit med från 
Trafikverket och vad har berörda tjänstemän från Trafikverket haft för funktion? Utöver detta 
behöver kommunstyrelsen få reda på åtgärder och tidplan att åtgärda fler av de obevakade 
järnvägsövergångar som vi har i Stenungsunds kommun.

Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker Bo Petterssons (S) tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 170 Dnr: KS 2019/29

Förnyelse av äldre avtal gällande fastighetsreglering av del av 
Kyrkeby S:7 till Kyrkeby 1:27, Jörlanda

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna en förnyad överenskommelse mellan Stenungsunds 
kommun och fastighetsägare till Kyrkeby 1:27, Jörlanda, för att genomföra åtaganden enligt 
avtal tecknat 1992-09-15.

Sammanfattning av ärendet
I samband med framtagande av detaljplan för handelsträdgård inom Kyrkeby 1:27 med mera 
som vann laga kraft 2003-04-10 behövde Kyrkeby 1:27 eventuellt ny ut- och infart till väg 
574 till och från handelsträdgården. Detta reglerades i avtal tecknat 1992-09-15 mellan 
Stenungsunds kommun och dåvarande fastighetsägare till Kyrkeby 1:27. Förutom 
fastighetsregleringar för ny ut- och infart skulle kommunen lösa ut övriga andelsägare i den 
samfällda vägen Kyrkeby S:7 och därefter överlåta den del av vägen som är belägen inom 
detaljplan för Kyrkeby 1:27 med mera utan ersättning till fastighetsägare till Kyrkeby 1:27. 
Kommunen skulle bekosta åtgärden, vilken inte har blivit genomförd. I och med pågående 
detaljplanearbete för bostäder och förskola på Kvarnhöjden har det äldre avtalet åter 
aktualiserats. Eftersom avtalet är gammalt kan det inte ligga till grund för ansökan om 
lantmäteriförrättning och genomförande av åtgärderna. Om kommunen ska stå upp för 
tidigare avtalat åtagande behöver ny överenskommelse tecknas mellan parterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-15
Äldre avtal mellan Stenungsunds kommun och fastighetsägare till Kyrkeby 1:27
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 171 Dnr: KS 2019/214

Ansökan om planbesked för Korsgård 1:5

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till allmänna utskottet för dialog med 
tekniska myndighetsnämnden

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked har inkommit till kommunen 2019-03-04. Avsikten är att stycka 
av två markområden som omfattar totalt ca 4700 m2.  I ansökan föreslås fyra stycken 
enbostadshus byggas, varav tre ligger sammanhängande och det fjärde cirka 130 meter 
västerut. På angränsande fastighet har tidigare beviljats förhandsbesked för två stycken 
enbostadshus. Sedan har ytterligare en ansökan om förhandsbesked lämnats in. Tekniska 
myndighetsnämnden beslutade 2018-04-04 § 34 att lämna negativt förhandsbesked med 
motiveringen att ytterligare enbostadshus ska prövas i en detaljplan.

Området är beläget nordost om Ödsmål och nås via väg 659 och vidare via befintlig lokalväg. 
Området är idag planlöst och ligger intill en befintlig bebyggelsegrupp. Enligt ansökan är 
avsikten att stycka av mark i två separata områden och utgöra grund för möjligheten att bygga 
hus som kompletterar den befintliga bebyggelsegruppen. 

Kontaktpersonen för planbeskedet har kommunicerats och har inkommit med synpunkter. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-02
Ansökan om planbesked 2019-03-04
Inkomna synpunkter 2019-04-29
Protokollsutdrag TMN §34 2018-04-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för dialog med 
tekniska myndighetsnämnden. 

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

Beslut skickas till
Arne-olsson@telia.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 172 Dnr: KS 2019/598

Visualisering av Bohusbanan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

- att tillsammans med berörda kommuner visualisera en järnvägskorridor mellan 
Kungälv och Strömstad. Medfinansiering av åtgärden får högst omfatta 50 000 kronor 
och förvaltningens arbetstid med ärendet får uppgå till 40 arbetstimmar.

- att förstärka samverkan med berörda kommuner för bättre förutsättningar av 
infrastrukturutvecklingen mot Göteborg och Oslo och dess arbetsmarknader.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna längs Bohusbanan från Kungälv i söder till Strömstad i norr har under 2018 och 
2019 samarbetat för att lyfta upp behovet av upprustning av banan och utbyggnad till 
dubbelspår längs hela sträckan. 

Som nästa steg kommer ett arbete inledas med att visualisera en järnvägskorridor längs 
Bohusbanan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-08
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 173 Dnr: KS 2018/576

Regional information

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Polisen i Stenungsund informerar om följande:

- Pågående insatser.
- Dialog med berörda parter.
- Sommaren 2019.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 174 Dnr: KS 2019/157

Översyn av avfallstaxan

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad avfallstaxa. Justering av avfallstaxan enligt 
index får bara ske efter särskilt justeringsbeslut i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunens avfallsverksamhet är så kallad taxefinansierad verksamhet. Det innebär att inga 
skattemedel finansierar verksamheten. Istället finansieras den genom att en av 
kommunfullmäktige fastställd avgift tas ut av hushåll och verksamheter. Avgiften ska täcka 
kostnader för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avgiften ska på så 
vis täcka drift och underhåll men även de investeringar som är nödvändiga. Enligt 
miljöbalken ska avgiften bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga 
planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Avfallsverksamheten ska under en 
treårsperiod uppvisa ett nollresultat.

Allmänna utskottet beslutade den 26 mars 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
till kommunstyrelsen med förslag om att avfallstaxan ska ligga kvar på 2019 års nivå de 
kommande åren utan indexreglering. Justering enligt index får endast ske efter särskilt 
justeringsbeslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-03
Avfallstaxa 2016 med ny formulering kring indexreglering
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 175 Dnr: KS 2018/481

Uppdrag att ta fram klimatanpassningsplan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
klimatanpassningsplan som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen och att projektplanen 
förlängs till 2020-12-31.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsen till politisk styrgrupp i arbetet med att 
ta fram en klimatanpassningsplan som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat. Med de klimatförändringar 
som ses redan i dag och de som kan förväntas, ändras förutsättningarna för hela samhället. 
Städer och tätbebyggda områden är särskilt känsliga för klimateffekter som översvämning och 
ökade temperaturer. Det är därför helt avgörande att den fysiska planeringen och utvecklingen 
av dessa områden tar hänsyn till kommande förändringar i klimatet.

Stenungsunds kommun står härmed inför processen att ta fram en klimatanpassningsplan som 
ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Genom en klimatanpassningsplan så identifierar och 
genomför kommunen åtgärder för att anpassa samhället till de förändringar som märks redan 
idag och de som inte kan förhindras i framtiden. Klimatets förändringar berör samhällets alla 
sektorer och det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade. En medveten 
långsiktig planering innebär en rad åtgärder för att anpassa samhället till kommande 
klimatförändringar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Bilaga 1: Projektplan klimatanpassning

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att projektplanen förlängs till 2020-12-31 och att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse kommunstyrelsen som politisk 
styrgrupp.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

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

Beslut skickas till
miljo@stenungsund.se
plan@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 176 Dnr: KS 2019/241

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande 
produkter

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att Göteborgs kommun vid handläggning av tillstånd och tillsyn 
enligt lag om tobak och liknande produkter för ärenden i Stenungsunds kommun ska ta ut de 
avgifter som är fastställda och framledes fastställs av Göteborgs kommuns 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2019 att lämna över handläggningen av tillstånd 
och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) till tillståndsenheten i 
Göteborgs stad. Enligt det framtagna avtalet med Göteborgs stad ska Stenungsunds kommun 
inte betala några särskilda avgifter. Istället ska alla avgifter från sökande och tillsynade 
tillfalla tillståndsenheten. För att avgift ska kunna tas ut måste Stenungsunds kommun 
fastställa vilka avgifter som ska tillämpas. Förslaget är att de avgift som har fastställs och 
framledes fastställs av Göteborgs kommunfullmäktige ska tillämpas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-12
Protokoll från Göteborgs kommunfullmäktige

Beslut skickas till
Peter.berg@socialresurs.goteborg.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 177 Dnr: KS 2019/499

Avtal om samverkan rörande handläggning av ärenden enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna samverkansavtal med Göteborgs Stad, Social 
resursförvaltning, om handläggning och tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun har sedan 2011 genom avtal uppdragit åt Göteborgs Stad att utföra 
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen för kommunens räkning. 
Göteborgs Stad utför även handläggning och tillsyn för Ale, Partille, Kungälv, Tjörn och 
Öckerös kommuner. 

Den 1 juli 2019 ersattes tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Genom den nya 
lagen införs en tillståndsplikt i detalj- och partihandeln för försäljning av tobaksvaror. 
Kommunen ges, i och med lagändringen, utökade skyldigheter för tillståndsgivning och 
tillsyn. Göteborgs Stad, genom Social resursförvaltning, har meddelat att de är beredda att 
även åta sig att utföra handläggningen av tillståndsgivning och tillsyn för försäljning av 
tobaksvaror som den nya lagen medför.

Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslutade 2019-05-16 att lämna över 
handläggning och tillsyn av tillstånd för tobaksförsäljning i detaljhandeln och partihandeln till 
Göteborgs stad genom att ingå avtalssamverkan. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt 
kommunstyrelsen att teckna nytt avtal med Göteborgs stad för att möjliggöra den utökade 
samverkan.

Göteborgs Stad, genom Social resursförvaltning, har arbetat fram ett nytt samverkansavtal 
som de föreslår att samverkanskommunerna tecknar. 
Social resursförvaltning erbjuder samverkanskommunerna i samband med avtalstecknandet 
möjlighet att delegera beslutanderätt i ärenden enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter till anställda vid Social resursförvaltnings Tillståndsenhet. Möjligheten att 
delegera beslutanderätt till en anställd i en annan kommun infördes i kommunallagen den 1 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

januari 2018. Förvaltningen föreslår att kommunen behåller beslutanderätten och därmed inte 
utnyttjar möjligheten till extern delegering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-24
Förslag till Avtal om samverkan

Beslut skickas till
Cecilia Vilén, sektor stödfunktioner
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 178 Dnr: KS 2019/509

Revidering av aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för 
SOLTAK AB

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna reviderad bolagsordning för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05. 
2. godkänna reviderat aktieägaravtal mellan ägarkommunerna i SOLTAK AB enligt upprättat 
förslag 2019-06-05. 
3. godkänna reviderat ägardirektiv för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05.
4. Aktieägaravtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och av 
kommundirektören. 
5. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK AB rösta för 
beslut i enlighet med det som följer av p. 1-3 ovan. 
6. Detta beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut, punkterna 1-3 ovan, fattas av 
kommunfullmäktige i respektive ägarkommun i SOLTAK AB.

Jäv
Melisa Nilsson (S) och Johan Jönsson (M) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund 
av jäv.

Sammanfattning av ärendet
SOLTAK är ett aktiebolag som ägs av Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns 
kommun och Lilla Edets kommun.  Bolaget ska tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och 
servicetjänster inom bland annat verksamhetsområdena löne- och ekonomiadministration, IT-
drift och support. 

Bolagets styrelse har tagit initiativ till en revidering av bolagsordningen, aktieägaravtalet och 
ägardirektivet för SOLTAK. Syftet med revideringarna är till att SOLTAK ska få ökade 
möjligheter att bedriva verksamheten effektivt och för att tillgodose målet med samverkan. 
Vidare är syftet att SOLTAK ska stärka sin ekonomi och minska sårbarheten ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

I de reviderade styrdokumenten framgår bolaget ska tillse att verksamheten är fullt ut 
finansierad genom avtal med ägarkommunerna. Bolagets budget, som ska beslutas efter 
samråd med ägarkommunerna, får således inte vara underfinansierad.  
Ägarrådet har diskuterat de föreslagna revideringarna utifrån ägarkommunernas och bolagets 
behov. Ägarrådet tillstyrker förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-25
Anteckningar från ägarråd i SOLTAK AB 2019-06-05
Förslag till Bolagsordning
Förslag till Ägaravtal
Förslag till Aktieägardirektiv

Beslut skickas till
SOLTAK AB, styrelsen och VD
Kungälvs kommun
Tjörns kommun
Lilla Edets kommun
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 179 Dnr: KS 2019/473

Politisk representation i programråden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande personer till representanter i programråden på 
gymnasiet.

- Handel och administration – Agneta Pettersson Bell (ST)
- Barn och fritid – Himan Mojtahedi (S) 
- Bygg och anläggning – Katja Nikula (S)
- Lärlingsprogram – Maria Renfors (M)            
- El och energi – Linda-Maria Hermansson (C)
- Fordon och transport – Daniel Söderström (M)              
- Hotell och turism – Maria Renfors (M)
- Vård och omsorgscollege – Annika Åberg Darell (V)
- Teknikcollege (TE, INI, INP) – Melisa Nilsson (S), Daniel Söderström (M)

Förslag på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att Daniel Söderström (M) utses till 
representant för Teknikcollege.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 180 Dnr: KS 2019/485

Svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsens svar på löpande granskning 2018.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
löpande granskning av kommunens redovisning och interna kontroll.  

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det inom den interna kontrollen finns vissa 
områden där förbättringar kan ske. 

Förvaltningen har noterat revisorernas iakttagelser och har åtgärdat eller kommer att göra 
åtgärder för att förbättra processerna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-28
Missivbrev löpande granskning 2018
Rapport löpande granskning 2018

Beslut skickas till
hans.gillenius@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 181 Dnr: KS 2019/6

Revidering av riktlinjer för kravhantering av obetalda 
barnomsorgsavgifter

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att:
1.    Riktlinjer för kravhantering, rubrik ”4.3 Inkassokrav och betalningsföreläggande” utökas 
med följande text som sista stycke:

Vid obetalda förskolefakturor samverkar sektor utbildning med sektor socialtjänst före 
ansökan om betalningsföreläggande lämnas till Kronofogdemyndigheten.

2.  Sektor utbildning får i uppdrag att utveckla sina rutiner kring fakturering och ökad 
betalningsbenägenhet av barnomsorgsavgifter samt tydligt informera om förenklad betalning 
och påföljder vid utebliven betalning på hemsidan.

Reservation
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M) och Lena Hedlund (KD) reserverar sig till förmån för 
sitt eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog under början av 2018 nya riktlinjer för kravhantering. Syftet med de 
nya riktlinjerna var att enhetligöra riktlinjerna för kommunerna som ingår i SOLTAK. Enligt 
nu gällande riktlinjer finns inga sanktionsåtgärder inom förskolan, fritidshem eller pedagogisk 
omsorg, vilket innebär att det inte får några konsekvenser när vårdnadshavare inte betalar 
barnomsorgsavgiften. 

Totalt uppgår kommunens fordran vad gäller obetalda barnomsorgsavgifter till 468 tkr, vilket 
är en uppgång under 2018 med 220 tkr. Fordran påverkar resultatet för 2018 negativt. 
Fortsätter fordringsökningen påverkar det kommunens resultat negativt även för år 2019 och 
framåt. Förvaltningen föreslår en revidering av riktlinjerna för kravhantering som ska göra det 
möjligt att stänga av barn från förskolan i de fall vårdnadshavare inte betalar 
barnomsorgsavgiften. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-30
Riktlinjer för kravhantering

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade Riktlinjer för 
kravhantering. Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Lena Hedlund (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade Riktlinjer för 
kravhantering. Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Emma Ramhult (V) tillstyrker välfärdsutskottets förslag till beslut.

Otto Ericsson (Oberoende) tillstyrker välfärdsutskottets förslag till beslut.

Melisa Nilsson (S) tillstyrker välfärdsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsutskottets 
förslag till beslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 182 Dnr: KS 2018/420

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att investera i en ny konstgräsplan för Stenungsunds IF på 
Doterödsområdet. Investeringskostnaden uppgår till 4 000 tkr och föreslås tas från 
investeringsreserven 2019. Beslutet gäller under förutsättning att avtal träffas mellan 
kommunen och Stenungsunds IF innan beslut verkställs som reglerar exempelvis drift, 
underhåll och ansvarsfrågor kopplade till konstgräsplanen.

Protokollsanteckning
Jimmy Lövgren (MP), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson (S), Emma Ramhult (V), 
Mattias Vernberg (C) och Maria Renfors (M) vill understryka att man vid upphandling av 
konstgräs använder sig av Naturvårdsverkets och Beställargrupp Konstgräs 
rekommendationer och företrädesvis väljer organiska material.

Johan Jönsson (M) och Wouter Fortgens (M) vill understryka att upphandlingen av 
konstgräsplan skall vara ett miljömässigt hållbart alternativ för såväl konstgräs som för 
granulat och andra tillhörande komponenter och att organiska material skall vara 
förstahandsval.

Jäv
Nedzad Deumic (KD) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2019 att uppdra åt förvaltningen att utreda 
möjligheten för Stenungsunds IF (SIF) att stanna kvar på SIF-gården i Doteröd och investera i 
nytt konstgräs. 

Förvaltningens bedömning är att det bästa alternativet för föreningen och kommunen är att 
den befintliga uttjänta konstgräsplanen ersätts med en ny konstgräsplan. 
Investeringskostnaden för kommunen uppgår till 4 000 tkr och föreslås finansieras från 
investeringsreserven 2019. Planen hyrs sedan ut till föreningen som får ett riktat 
föreningsbidrag som täcker 80 procent av hyreskostnaden. Detta generar en hyreskostnad på 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

cirka 460 tkr för föreningen varav föreningsbidraget skulle motsvara cirka 370 tkr. 
Finansiering sker inom Kultur och fritids ram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-23
Tjänsteskrivelse 2019-02-21
Bilaga Skrivelse Projekt Stenungsund Arena SIF 2018-10-08
Beslut BSU 2018-10-31
Tjänsteskrivelse 2018-03-20
Bilaga Skrivelse Projekt utveckla SIF-gården 2017-07-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att beslutet gäller under förutsättning att avtal träffas 
mellan kommunen och Stenungsunds IF innan beslut verkställs som reglerar exempelvis drift, 
underhåll och ansvarsfrågor kopplade till konstgräsplanen. 

Jan Rudén (S) tillstyrker Bo Petterssons (S) tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Stenungsunds IF
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 183 Dnr: KS 2019/394

Programjusteringar på Nösnäsgymnasiet

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 29 april att 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. 

Beslutsunderlag
Bilaga 1, 2019-05-13
Tjänsteskrivelse 2019/394 
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§ 184 Dnr: KS 2019/575

Modellbeskrivning för Socialmedicinska mottagningar i SIMBA-
området

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Modellbeskrivning för Socialmedicinska mottagningar i 
SIMBA-området.

Sammanfattning av ärendet
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har i samverkan med SIMBA, Samordningsförbundet 
Älv & kust samt Kungälvs, Ale, Stenungsunds och Tjörns kommuner tagit fram en 
modellbeskrivning samt utvecklat en uppföljningsplan för Socialmedicinska mottagningar. 
Syftet är en utveckling mot en mer likriktad och organiserad integrering på samtliga 
socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området. 

Modellen utgör ett stöd för samverkan och beskriver ett möjligt sätt för kommun och region 
att organisera och bedriva socialmedicinsk mottagning och fungerar som vägledning för 
upprättande av samverkansavtal.

Målet är att individer över 18 år med missbruk och beroende-problematik ska kunna komma 
till en enhet med samlad kompetens och erbjudas koordinerade insatser mellan olika aktörer.

Förslaget till modellbeskrivning har antagits av SIMBA:s politiska samrådsgrupp den 22 
februari 2019. Förslaget har översänts till kommunerna för antagande. 

Ett antagande av modellbeskrivningen innebär inte att samverkan startas upp. Det sker först 
när Västra Götalandsregionen tecknat samverkansavtal med de respektive kommunerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-07-17
SIMBA skrivelse - modellbeskrivning för socialmedicinska mottagningar
Bilaga 1 – Modellbeskrivning och uppföljningsplan socialmedicinska mottagningar för vuxna
Bilaga 2 – Rapport Modellbeskrivning samt uppföljningsplan
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

Beslut skickas till
carin.vesterelve@vgregion.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 185 Dnr: KS 2019/574

Modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar i SIMBA-området

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar i SIMBA-
området.

Sammanfattning av ärendet
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har tillsammans med SIMBA, samordningsförbundet 
Älv & kust, Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns kommunen tagit fram en 
modellbeskrivning samt utvecklat en uppföljningsplan för integrerad verksamhet för den 
yngre målgruppen med missbruks- och beroendeproblematik – så kallad Mini Maria-
verksamhet. 

Mottagningarna kan benämnas ”Livsstilsmottagning för unga” då syftet och målgruppen för 
mottagningarna är unga som vill förändra sina alkohol- och/eller drogvanor samt vara ett stöd 
för barn, unga och vuxna att förändra sin livssituation. Mottagningen är öppen för alla i 
SIMBA-områdets kommuner oberoende av vilken vårdcentral personen är listad på.

I SIMBA-området förekommer idag låg grad av organiserat integrerat arbete mellan 
socialtjänst och hälso- och sjukvård, riktat mot barn, ungdomar och vuxna med 
missbruksproblematik. Undantaget är Tjörns kommun som driver MiniMia.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-07-18
SIMBA skrivelse modellbeskrivning livsstilsmottagningar
Modellbeskrivning och uppföljningsplan livsstilsmottagningar
Inriktningsdokument livsstilsmottagningar

Beslut skickas till
carina.vesterelve@vgregion.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 186 Dnr: KS 2019/571

Reviderad uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska 
samrådsgrupp

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska 
samrådsgrupp.

Sammanfattning av ärendet
SIMBA (Samverkan I Mellersta Bohuslän och Ale) bildades i mitten av 1990-talet och är en 
vårdsamverkanorganisation för den nära vården i mellersta Bohuslän. Närvårdssamverkan 
sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på verksamhetsnivå och är till för invånare 
som har behov av samordnade och samtidiga vårdåtgärder och insatser från både kommun och 
region. Vården och insatserna ska av den enskilde upplevas som sömlös.

Ett förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska samrådsgrupp har tagits 
fram. Uppdragsbeskrivningen upprättades år 2013 och har inte reviderats tidigare vilket 
medfört att den innehåller inaktuella uppgifter. Uppdragsbeskrivningen syftar till att 
förtydliga vad som förväntas av representanterna, vilket förväntas öka förutsättningarna för ett 
bättre samarbete. 

Förslaget har tagits fram av SIMBAs politiska samrådsgrupp och antagits av SIMBAs 
politiska samrådsgrupp den 9 november 2018 och har översänts till berörda nämnder och 
styrelser i kommunerna och regionen för fastställande i respektive organisation.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-07-17
SIMBA skrivelse 2018-12-21
Uppdragsbeskrivning för den politiska samrådsgruppen 2018-11-09

Beslut skickas till
Carina.vesterelve@vgregion.se
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§ 187 Dnr: KS 2019/406

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut, kvartal 1 2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 

3 beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2019
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§ 188 Dnr: KS 2019/599

Utredningsuppdrag Ramsön

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda gångbara 
användningsområden och ägarskap, med tillhörande ekonomiska och eventuella 
konsekvenser, för de byggnader kommunen äger på Ramsön.

Sammanfattning av ärendet
Inkommen skrivelse från Stenungsundspartiet med förslag på utredningsuppdrag.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse från Stenungsundspartiet, 2019-08-08
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§ 189 Dnr: KS 2018/539

Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 190 Dnr: KS 2019/641

Ansökan om att starta ny förskola i Hallerna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utreda alternativa 
driftsformer där det framkommer om juridik, ekonomi, behov från kommunens sida. 
Utredningen skall vara klar senast 2019-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en an ansökan om att starta ny förskola i Hallerna. 

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse, 2019-08-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag 
att utreda alternativa driftsformer där det framkommer om juridik, ekonomi, behov från 
kommunens sida. Utredningen skall vara klar senast 2019-12-31.

Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda alternativ projektering, utreda alternativa ägandeformer och driftsformer för den nya 
förskolan i Hallerna. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag och konstaterar att så 
sker. 

Votering begärs och genomförs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag.
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag

Omröstningsresultat
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Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson 
(S), Jan Rudén (S), Otto Ericsson (Oberoende), Katja Nikula (S), Mattias Vernberg (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 9 ja-röster mot 6 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med Bo Petterssons (S) förslag.
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§ 191 Dnr: KS 2018/361

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 192 Dnr: KS 2019/15

Information från kommundirektör

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om följande:

- Information om sommaren som varit.
- Redovisning av utsända enkäten till kommunstyrelsen.
- Information inför GR-förbundsstyrelse den 18 oktober.
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Anteckning till protokollet, kommunstyrelsesammanträde 2019-08-19 

§ 161 Uppföljning och prognos 2019, sektor samhällsbyggnad tertial 1 

Det totala prognostiserade underskottet 2019 för Stenungsunds kommuns verksamheter socialtjänst, 
utbildning, samhällsbyggnad och stödfunktioner beräknas bli 33,5 Mkr. De åtgärder som vidtagits har 
tyvärr inte räckt längre än att sänka det befarade underskottet från befarade 40 Mkr.  

Underskottet för sektor samhällsbyggnad 1,6 Mkr. 

Eftersom kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning yrkade vi 
på dagens kommunstyrelsesammanträde att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att nå 
budget i balans. Tyvärr bifölls inte detta utan enbart att notera informationen med ny uppföljning. Vi 
reserverar oss mot detta av följande skäl: 

1. Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sina 
verksamheter.  

2. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  
3. Kommande år kommer ställa ännu större krav på produktivitetsökningar och 

effektiviseringar, arbetet ska därför påbörjas omgående. 
4. Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte 

överstiger intäkterna. 
 

Kommunen har en rätt att beskatta sina medborgare och därmed en absolut skyldighet att 
värdesätta varje skattekrona som den knappa resurs den är och säkerställa att den används på bästa 
möjliga sätt.  

Det borde inte finnas någon politisk oenighet om att resultaten inom våra sektorer aldrig blir bättre 
än dess styrning. Vi måste fokusera på produktivitetsökningar 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.  

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är fortsatt kritiska till hur situationen hanteras. 
Verksamheterna behöver ramar och styrning för att utvecklas. Att inte bara notera underskotten, 
utan aktivt begära fortsatt jobb för att minska kostnads-ökningarna, innebär att vi skulle vilja ge 
sektorcheferna tillsammans med ledning och anställda stort handlingsutrymme att vara proaktiva 
och innovativa. Utan ekonomisk styrning befarar vi att detta inte kommer att ske. 

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: Nedzad Deumic (KD) 

  



2 

Anteckning till protokollet, kommunstyrelsesammanträde 2019-08-19 

§ 163 Uppföljning och prognos 2019, sektor stödfunktioner, tertial 1 

Det totala prognostiserade underskottet 2019 för Stenungsunds kommuns verksamheter socialtjänst, 
utbildning, samhällsbyggnad och stödfunktioner beräknas bli 33,5 Mkr. De åtgärder som vidtagits har 
tyvärr inte räckt längre än att sänka det befarade underskottet från befarade 40 Mkr.  

Underskottet för sektor stödfunktioner beräknas bli 10,8 Mkr. 

Det stora underskottet kan hänföras till SOLTAK och situationen där ägarkommunernas budget 
beslutas, och där medel avsatts till SOLTAK, före det att SOLTAK presenterat sina planer och 
resurskrav för att kunna genomföra sitt uppdrag på det sätt som varit avsikten. Vi stödjer till fullo det 
arbete som nu pågår från förvaltningens sida för att driva på en utveckling där SOLTAKs 
budgetprocess anpassas efter ägarkommunernas.  

Vi värdesätter också allmänna utskottets beslut att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till 
utskottet med förslag på hur kommunens kostnader för SOLTAK kan sänkas. Eftersom det är 
kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning är det viktigt att 
kommunstyrelsens utskott aktivt arbetar för att det arbetet kan genomföras på ett tillfredsställande 
sätt. 

 

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: Nedzad Deumic (KD) 
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Anteckning till protokollet, kommunstyrelsesammanträde 2019-08-19 

§ 164 Uppföljning och prognos 2019, sektor socialtjänst tertial 1 

Det totala prognostiserade underskottet 2019 för Stenungsunds kommuns verksamheter socialtjänst, 
utbildning, samhällsbyggnad och stödfunktioner beräknas bli 33,5 Mkr. De åtgärder som vidtagits har 
tyvärr inte räckt längre än att sänka det befarade underskottet från befarade 40 Mkr.  

Underskottet för sektor socialtjänst beräknas bli 11 Mkr. 

Eftersom kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning, yrkade vi 
på välfärdsutskottets möte att föreslå kommunstyrelsen vidta åtgärder för att nå budget i balans. 
Tyvärr bifölls inte detta utan ordförande Agneta Pettersson Bells (St) förslag, att notera 
informationen, var det som låg som förslag till beslut i dagens handlingar och bifölls. Vi reserverar oss 
mot detta av följande skäl: 

1. Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sina 
verksamheter.  

2. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  
3. Kommande år kommer ställa ännu större krav på produktivitetsökningar och 

effektiviseringar, arbetet ska därför påbörjas omgående. 
4. Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte 

överstiger intäkterna. 
 

Kommunen har en rätt att beskatta sina medborgare och därmed en absolut skyldighet att 
värdesätta varje skattekrona som den knappa resurs den är och säkerställa att den används på bästa 
möjliga sätt.  

Det borde inte finnas någon politisk oenighet om att resultaten inom våra sektorer aldrig blir bättre 
än dess styrning. Vi måste fokusera på produktivitetsökningar 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.  

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är fortsatt kritiska till hur situationen hanteras. 
Verksamheterna behöver ramar och styrning för att utvecklas. Att inte bara notera underskotten, 
utan aktivt begära fortsatt jobb för att minska kostnadsökningarna, innebär att vi skulle vilja ge 
sektorcheferna tillsammans med ledning och anställda stort handlingsutrymme att vara proaktiva 
och innovativa. Utan ekonomisk styrning befarar vi att detta inte kommer att ske. 

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: Nedzad Deumic (KD) 
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Anteckning till protokollet, kommunstyrelsesammanträde 2019-08-19 

§ 165 Uppföljning och prognos 2019, sektor utbildning tertial 1 

Det totala prognostiserade underskottet 2019 för Stenungsunds kommuns verksamheter socialtjänst, 
utbildning, samhällsbyggnad och stödfunktioner beräknas bli 33,5 Mkr. De åtgärder som vidtagits har 
tyvärr inte räckt längre än att sänka det befarade underskottet från befarade 40 Mkr.  

Underskottet för sektor utbildning beräknas bli 10,1 Mkr. 

Eftersom kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning, yrkade vi 
på välfärdsutskottets möte att föreslå kommunstyrelsen vidta åtgärder för att nå budget i balans. 
Tyvärr bifölls inte detta utan ordförande Agneta Pettersson Bells (St) förslag, att notera 
informationen, var det som låg som förslag till beslut i dagens kallelse, och bifölls. Vi reserverar oss 
mot detta av följande skäl: 

1. Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sina 
verksamheter.  

2. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  
3. Kommande år kommer ställa ännu större krav på produktivitetsökningar och 

effektiviseringar, arbetet ska därför påbörjas omgående. 
4. Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte 

överstiger intäkterna. 
 

Kommunen har en rätt att beskatta sina medborgare och därmed en absolut skyldighet att 
värdesätta varje skattekrona som den knappa resurs den är och säkerställa att den används på bästa 
möjliga sätt.  

Det borde inte finnas någon politisk oenighet om att resultaten inom våra sektorer aldrig blir bättre 
än dess styrning. Vi måste fokusera på produktivitetsökningar 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.  

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är fortsatt kritiska till hur situationen hanteras. 
Verksamheterna behöver ramar och styrning för att utvecklas. Att inte bara notera underskotten, 
utan aktivt begära fortsatt jobb för att minska kostnads-ökningarna, innebär att vi skulle vilja ge 
sektorcheferna tillsammans med ledning och anställda stort handlingsutrymme att vara proaktiva 
och innovativa. Utan ekonomisk styrning befarar vi att detta inte kommer att ske. 

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: Nedzad Deumic (KD) 
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