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                  Kommunstyrelsen

2020-08-24
 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-08-24 
Tid: 09:00-17:55 
Plats: Kulturhuset Fregatten 
 
Beslutande 
Bo Pettersson (S), ordförande 
Agneta Pettersson Bell (ST), förste vice ordförande 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande 
Melisa Nilsson (S) §§ 253-270 
Himan Mojtahedi (S) ersätter Melisa Nilsson (S) §§ 271-304 
Jan Rudén (S) 
Johan Jönsson (M) 
Wouter Fortgens (M) 
Ulla Johansson (SD) 
Ida Melin (S) ersätter Håkan Larsson (Oberoende) §§ 253-295 
Maria Möller Berntsson (L) ersätter Håkan Larsson (Oberoende) §§ 296-304 
Lisbeth Svensson (L) 
Göder Bergermo (L) (deltar på distans) 
Nedzad Deumic (KD) jäv § 289  
Jakob Hallman (KD) ersätter Nedzad Deumic (KD) § 289 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Emma Ramhult (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
 
 
Ersättare 
Himan Mojtahedi (S) §§ 253-270 
Mattias Vernberg (C) §§ 253-295 
Maria Möller Berntsson (L) §§ 253-295 
Jakob Hallman (KD) §§ 253-288, 290-304 
 
 
Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Elisabeth Andreasson, verksamhetschef 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst  
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Christer Larsson, personalchef  
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Hanna Landén Freij, kommunikationschef 
Richard Brown, kommunsekreterare 
Sophie Nygren, kommunsekreterare 
Hans Gillenius (L), kommunrevisor 
Anders Dahlgren, planarkitekt §§ 255-256 
Lisa Bertilsson, mark- och exploateringsingenjör §§ 255-257 
Stefan Svedhem, strategisk projektledare §§ 255-257 
Veronica Götzinger, verksamhetschef §§ 255-260 
Cecilia Norlander, planarkitekt § 257 
Benny Ankargren, lokalresursstrateg §§ 259, 283-284 
Camilla Svensson, verksamhetschef § 258 
Tony Strandh, enhetschef teknik § 258 
Fabiana Tomé, planarkitekt § 259 
Anna Wejdin, funktionschef service § 262 
Dennis Salenborn, säkerhetssamordnare §§ 263-264 
Cecilia Vilén, kommunjurist §§ 269-270 
Marcus Sundberg, förbundsdirektör sbrf § 271 
Pia Solefors, verksamhetschef §§ 289-290 
 
 
 
 
 
 
Justeringsdag: 2020-08-31 
 
Justerare: Maria Renfors (M) 
   
 
 
 
 
Richard Brown Bo Pettersson (S) Maria Renfors (M)   
sekreterare ordförande justerare  
 
 
  
     
  

2



Protokoll          
                  Kommunstyrelsen

2020-08-24
 
Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokoll 2 (2) har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på 
kommunens anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Justeringsdatum: 2020-08-31 
Paragrafer: 253-286, 288-304  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-08-31 
Datum då anslaget tas ned: 2020-09-23 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Richard Brown  
sekreterare 
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Innehållsförteckning 
    

§ 253 Fastställande av föredragningslistan   

§ 254 Information Personalstatistik från GR KS 2020/2  

§ 255 Godkännande av samrådsredogörelse och beslut 

om granskning detaljplan för bostäder, Kopper 

2:13 Bergsvägen 

KS 2014/277  

§ 256 Godkännande av samrådsredogörelse och beslut 

om granskning detaljplan för Kopper 2:16 

KS 2019/82  

§ 257 Samråd för detaljplan för Stenungsunds 

resecentrum 

KS 2016/443  

§ 258 Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, 

taxa för vatten och avlopp VA 

KS 2020/301  

§ 259 Beslut om samråd för detaljplan Kyrkeby 3:33 

och 3:34, Jörlandaskolan och godkännande av 

undersökningssamråd 

KS 2018/602  

§ 260 Avslut av detaljplan för Ödsmåls-Röd 1:2 KS 2014/396  

§ 261 Remiss av Regional utvecklingsstrategi för 

Västra Götaland 

KS 2020/674  

§ 262 Svar på utredningsuppdrag om att införa 

KliMATlådan 

KS 2020/263  

§ 263 Ny pandemiplan för Stenungsunds kommun KS 2020/519  

§ 264 POSOM Ledningsplan för Stenungsunds 

kommun 

KS 2020/520  

§ 265 Svar på motion om tillgängliga och trygga 

gångstråk väckt av Lisbeth Svensson (L) 

KS 2019/478  

§ 266 Svar på motion om införande av språkkrav i 

svenska för anställning inom vård och omsorg 

väckt av Alexandra Odelsheim (SD) 

KS 2019/549  

§ 267 Svar på motion om att synliggöra alla skatter för 

anställda och arvoderade av Stenungsunds 

kommun väckt av Maria Renfors (M) 

KS 2019/381  
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§ 268 Svar på motion miljöråd i Stenungsund väckt av 

Lisbeth Svensson (L) 

KS 2019/196  

§ 269 Svar på motion om förbud mot passiv insamling 

av pengar väckt av Alexandra Odelsheim (SD) 

KS 2019/551  

§ 270 Ändring i lokala ordningsföreskrifterna 

avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska 

varor 

KS 2020/651  

§ 271 Information Södra Bohusläns 

räddningstjänstförbund 

KS 2020/4  

§ 272 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 

2021 

KS 2020/638  

§ 273 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 

dess utskott 2021 

KS 2020/469  

§ 274 Kunskapsunderlag gällande ersättning för 

förlorad arbetsinkomst 

KS 2019/793  

§ 275 Förlängning av tidigare beslut om att tillåta 

digitalt deltagande på kommunstyrelsens 

sammanträden 

KS 2019/585  

§ 276 Svar på återremiss - Riktlinjer för hot och våld KS 2020/41  

§ 277 Svar på revisionsrapport - Grundläggande 

granskning 2019 

KS 2020/267  

§ 278 Uppdrag att ta fram en handlingsplan för 

suicidprevention 

KS 2020/671  

§ 279 Tecknande av entreprenadavtal enligt 

förordning (2020:115) om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av viss 

smitta 

KS 2020/585  

§ 280 Samverkansavtal avseende gemensamma 

folkhälsoinsatser 2021-2024 mellan 

Stenungsunds kommun och västra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 

 

 

KS 2020/587  
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§ 281 Delegering av beslutanderätt för beslut om 

barnomsorg enligt förordning (2020:115) om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta 

KS 2020/329  

§ 282 Revidering av riktlinjer för fristående förskolor KS 2020/190  

§ 283 Utredning av alternativa driftformer för 

bedrivande av förskola 

KS 2020/432  

§ 284 Intresseanmälan från privata aktörer att driva 

Stora Höga förskola 

KS 2020/452  

§ 285 Anmälan om förändring inom ägar- och 

ledningskretsen - fristående förskola Blå 

Musslan 

KS 2020/551  

§ 286 Anmälan om förändring inom ägar- och 

ledningskretsen – fristående förskola Lustgården 

KS 2020/496  

§ 288 Gymnasieplan för perioden 2020–2022 KS 2020/503  

§ 289 Tillfälligt föreningsstöd till följd av Covid-19 KS 2020/649  

§ 290 Uppdrag till förvaltningen att utreda 

möjligheten för Libertá FC att spela sina 

hemmamatcher i Svenska Futsalligan på 

Stenungsund arena - Jan Rudén (S) 

KS 2020/537  

§ 291 Beräkning av försörjningsstöd vid beviljat 

tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer inom 

bostadsbidraget 

KS 2020/675  

§ 292 Återrapportering uppdrag från strategiskt plan 

angående intraprenad 

KS 2020/152  

§ 293 Inkomna skrivelser och protokoll till 

kommunstyrelsen 

KS 2020/7  

§ 294 Redovisning av delegationsbeslut KS 2020/88  

§ 295 Regional information KS 2020/9  

§ 296 Information från kommundirektör 

 

 

KS 2020/2  
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§ 297 Uppdrag till kommundirektören att redovisa för 

frånvaro bland personal och elever till följd av 

Coronapandemin initierat av Melisa Nilsson (S) 

KS 2020/596  

§ 298 Uppdrag till förvaltningen att inventera behovet 

av bänkar utefter gångstråk initierat av Agneta 

Pettersson Bell (ST) 

KS 2020/686  

§ 299 Uppdrag till förvaltningen att förenkla processen 

för bostadsanpassningsbidrag initierat av Agneta 

Pettersson Bell (ST) 

KS 2020/688  

§ 300 Uppdrag till förvaltningen att utveckla 

tjänsteskrivelserna med perspektivet Agenda 

2030 initierat av Maria Renfors (M) 

KS 2020/687  

§ 301 Intern kontrollplan KS 2020/2  

§ 302 SKR skatteprognos 2021 KS 2020/2  

§ 303 Uppdrag till förvaltningen att kostnadsfritt 

upplåta lokaler för högskoleprovet initierat av 

MLKD 

KS 2020/706  

§ 304 Uppdrag till förvaltningen att se över status på 

kommunens bryggor utifrån en säkerhetsaspekt 

initierat av Ulla Johansson (SD) 

KS 2020/2  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 253  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt följande: 
 
Tillkommande ärenden: 

 Skrivelse från Maria Renfors (M) 
 Skrivelse från Ulla Johansson (SD) 

 
Utgående ärenden: 

 Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen – fristående förskola 
Lustgården. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 254 Dnr: KS 2020/2 
 
Information Personalstatistik från GR 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Personalchef informerar om följande: 
 

 Personalstatistik. 
 Sjukfrånvaro hittills under Coronapandemin. 
 Personalomsättning. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 255 Dnr: KS 2014/277 
 
Godkännande av samrådsredogörelse och beslut om granskning 
detaljplan för bostäder, Kopper 2:13 Bergsvägen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för detaljplan för Kopper 2:13 samt att, 
med föreslagna justeringar, upprätta granskningshandlingar och skicka ut planförslaget på 
granskning i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §.   

 
Sammanfattning av ärendet 
I mars 2015 påbörjades ett detaljplanearbete för fastigheten Kopper 2:13. Arbetet har varit 
avstannat under ett antal år och startade igång igen våren 2019. Detaljplanens syfte är att 
genom förtätning av befintligt bostadsområde uppföra ett flerbostadshus med upp till åtta 
våningar plus suterrängvåning (cirka 32 lägenheter). Detaljplanen bedöms inte innebära 
betydande miljöpåverkan. Planarbetet bedrivs parallellt med pågående detaljplanearbete för 
grannfastigheten Kopper 2:16.  
 
Detaljplanen var ute på samråd mellan 29 november och 20 december 2019. Totalt 19 
yttranden inkom. Kompletterande utredningar avseende skuggverkan, geoteknik, dagvatten 
och förorenade områden har med anledning av inkomna yttranden genomförts och kommer 
arbetas in i planförslaget inför granskning. Även mindre ändringar av byggrätten har 
genomförts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-01 
Samrådsredogörelse 2020-07-01 
 
Beslut skickas till 
Anders.dahlgren@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 256 Dnr: KS 2019/82 
 
Godkännande av samrådsredogörelse och beslut om granskning 
detaljplan för Kopper 2:16 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för detaljplan för Kopper 2:16 samt att, 
med föreslagna justeringar, upprätta granskningshandlingar och skicka ut planförslaget på 
granskning i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §.   

 
Sammanfattning av ärendet 
I maj 2019 påbörjades ett detaljplanearbete för fastigheten Kopper 2:16. Detaljplanens syfte är 
att genom förtätning av befintligt bostadsområde uppföra ett flerbostadshus med upp till åtta 
våningar (cirka 32 lägenheter) på befintlig parkeringsyta. Detaljplanen bedöms inte innebära 
betydande miljöpåverkan. Planarbetet bedrivs parallellt med pågående detaljplanearbete för 
grannfastigheten Kopper 2:13.  

Detaljplanen var ute på samråd mellan 29 november och 20 december 2019. Totalt 19 
yttranden inkom. Kompletterande utredningar avseende skuggverkan, geoteknik, dagvatten 
och förorenade områden har med anledning av inkomna yttranden genomförts och arbetats in 
i planförslaget. Mindre ändringar av byggrätten har genomförts. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-01 
Samrådsredogörelse 2020-07-01 
 
Beslut skickas till 
Anders.dahlgren@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 257 Dnr: KS 2016/443 
 
Samråd för detaljplan för Stenungsunds resecentrum 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade samrådshandlingar för detaljplan för 
resecentrum inom del av Stenung 3:57 m.fl. och skicka ut planförslaget på samråd i enlighet 
med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 §. 

Kommunstyrelsen beslutar att i samrådet ska invånarnas möjlighet till påverkan beaktas 
genom att kommunen erbjuder olika former av deltagande, inte bara digitalt och att 
samrådstiden ska vara i sex veckor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 140 att Stenungsunds nya resecentrum ska 
placeras i läge centrum. Detaljplanen har föregåtts av Planprogram för Stenungsunds centrum 
vilket godkändes i kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92. Detaljplanen möjliggör för ett nytt 
resecentrum i form av dockningsterminal med tolv busshållplatslägen mot tågtrafiken på 
västra sidan om Bohusbanan, samt tre busshållplatslägen på östra sidan Bohusbanan, längs 
Södra vägen.  
 
Detaljplanen möjliggör för en framtida utbyggnad av dubbelspår. Vidare kan en 
terminalbyggnad med vänthall, kiosk och personalutrymmen uppföras väster om Bohusbanan. 
För att öka tillgängligheten föreslås en gång- och cykeltunnel under järnvägen i anslutning till 
resecentrumbyggnaden. På västra sidan om järnvägen kommer reglerplatser för bussar finnas, 
samt ett antal korttidsparkeringar för hämtning/lämning med bil. Parkering kommer även 
möjliggöras för på östra sidan om järnvägen. Utrymmet som krävs för busshållplatser, gång- 
och cykelväg, cykelparkeringar samt gångtunnel med tillhörande trappor och ramper inom 
området mellan järnvägen och Södra vägen, innebär att den befintliga bebyggelsen kommer 
ersättas med dessa funktioner. 
 
Detaljplanen möjliggör för en omdragning av Göteborgsvägen så att resecentrum med 
erforderliga ytor för t.ex. bussplan kan inrymmas. En cirkulationsplats vid 
resecentrumbyggnaden/Jullen/Västanvindsgatan föreslås för att underlätta flödet. Detaljplanen 
omfattar även utrymme för en framtida cirkulationsplats vid korsningen 
Strandvägen/Göteborgsvägen vilket kan genomföras först efter en eventuell framtida 
stängning av järnvägsöverfarten vid Doterödsvägen. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Planbeskrivning 2020-05-29 
Plankarta 2020-05-29 
Trafiksimulering 2020-05-07 
Bullerutredning 2020-04-04 
Geoteknikutredning 2019-10-16 
Riskutredning 2018-12-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Nedzad Deumic (KD) föreslår som tilläggsförslag att i samrådet ska invånarnas möjlighet till 
påverkan beaktas genom att kommunen erbjuder olika former av deltagande, inte bara digitalt 
och att samrådstiden ska vara i sex veckor. 
 
Maria Renfors (M) föreslår som tilläggsförslag att samrådshandlingen behöver kompletteras 
med argumenten för ett nytt resecentrum. Uppgifter om vad ”förbättrade möjligheter för 
kollektivt resande med både buss och tåg” betyder i praktiken. Hur många fler resor, hur 
mycket enklare byten, hur mycket snabbare restid och hur mycket avlastar ett nytt 
resecentrum det kommunala och regionala vägnätet samt miljön? Nyttan behöver tydligt 
framgå för att motivera både investeringens kostnad och påverkan för både boendemiljö och 
trafik under tiden det byggs. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens och konstatera att så sker. 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen kan lägga till Nedzad Deumic (KD) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen 
kan lägga till Maria Renfors (M) tilläggsförslag och konstaterar att kommunstyrelsen avslår 
förslaget. 
 
Beslut skickas till 
cecilia.norlander@stenungsund.se 
lisa.bertilsson@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 258 Dnr: KS 2020/301 
 
Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, taxa för vatten och 
avlopp 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 januari 2021.  

 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.  Den nya 
avgiften skall gälla från och med 1 januari 2021 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 gjorde VA-kollektivet ett underskott vilket medfört att kollektivet under en treårs 
period behöver betala av det uppkomna underskottet. Förvaltningen förslår därav en höjning 
av befintlig taxa enligt nedan: 

 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.   
 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med gällande avgift.   

Genom att höja taxan i enlighet med förvaltningens förslag kommer det uppkomna 
underskottet vara avbetalat inom tre år. 

Under juni 2020 fick förvaltningen in uppdrag att även titta på höjning av VA-taxan enligt 
nedan förslag: 

 Höja brukningsavgiften för VA med 10 % jämfört med gällande avgift.   
 Höja anläggningsavgiften för VA med 15 % jämfört med gällande avgift.   

Genom att höja avgifterna i enlighet med förslag från kommunstyrelsen i juni 2020 skulle 
verksamheten ha en budget i balans under 2021, därefter beräknas underskottet öka igen. 
Förslaget innebär alltså inte en reducering av redan uppbyggt underskott. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-02 
Åtgärdsplan ledningsnät 2020-2023 
Åtgärdslista 200408 Bilaga1a 
Åtgärdslista 200408 Bilaga1b 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 
Tony.strandh@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 259 Dnr: KS 2018/602 
 
Beslut om samråd för detaljplan Kyrkeby 3:33 och 3:34, 
Jörlandaskolan och godkännande av undersökningssamråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att gå ut på samråd med detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 3:34 
Jörlandaskolan enligt Plan-och Bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 § samt godkänna 
undersökningssamrådet.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag 
saknas tillräckliga utrymme för undervisning och antalet elever förväntas att öka i framtiden. 
Den gällande byggnadsplanen tillåter inte det behov av utbyggnad som finns, vilket föranleder 
att en ny detaljplan måste tas fram för att kunna bygga ut och tillgodose skolans behov. 
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-15 
Plankarta med planbestämmelser 2020-08-03 
Plan-och genomförande beskrivning 2020-08-03 
Illustrationskarta 2020-08-03 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik samt bilagor, Bohusgeo, Uppdragsnr. 19084, 
2019-11-11 
Projekterings-PM/Geoteknik samt bilagor, Bohusgeo, Uppdragsnr. 19084, 2019-11-11 
Jörlandaskolan VA-dagvattenutredning samt bilagor, WSP, 2020-05-13 
Trafikutredning för Jörlandaskolan, samt bilaga, Sigma, 2020-05-13 
 
 
Beslut skickas till 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
Helena.cessford@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 260 Dnr: KS 2014/396 
 
Avslut av detaljplan för Ödsmåls-Röd 1:2 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslutar ärendet med detaljplanearbetet för Ödsmåls-Röd 1:2. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked gällande avstyckning av markområde på ca 12 000 m², i syfte att 
bygga enfamiljshus, har kommit in från ägaren till Ödsmåls-Röd 1:2 den 21 september 2014. 
 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 28 oktober 2014 att bevilja ansökan om planbesked 
för Ödsmåls-Röd 1:2. Sökanden inkom den 12 oktober 2019 med ett brev om återkallelse av 
ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-02 
Brev från sökande daterad 2019-10-12 
Kartbilaga 1, Ödsmåls-Röd 1:2 
 
 
Beslut skickas till 
Victorien.okouma@stenungsund.se 
Joel-barbro@tele2.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 261 Dnr: KS 2020/674 
 
Remiss av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och att yttra sig genom 
Göteborgsregionens remissvar om den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland. 
Stenungsunds kommuns representanter i Göteborgsregionens förbundsstyrelse bevakar 
kommunens intressen i ärendet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen arbetar för närvarande med en ny version av sin regionala 
utvecklingsstrategi. Den har skickats ut på remiss och kommer att bli antagen av 
regionfullmäktige i början av 2021. Strategins målsättning är Tillsammans gör vi Västra 
Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle. 
 
Göteborgsregionen kommer ta fram ett remissvar innan den 30 september.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-04 
Remissversion: Regional utvecklingsstrategi 
 
Beslut skickas till 
Daniel.jerling@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 262 Dnr: KS 2020/263 
 
Svar på utredningsuppdrag om att införa KliMATlådan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att införa KliMATlådan ett pilotprojekt på Kopperskolan. Priset 
ska vara 50% av ordinarie personalpris (2020:  50% av 60kr). Projektet ska utvärderas senast 
ett år efter uppstart.  
 
Protokollsanteckning 
Maria Renfors (M): Det här är ett initiativ från kockarna på Koppersskolan som man har 
försökt att få gehör för hos sin ledning men som avfärdats. Istället krävdes det ett politiskt 
initiativ och en tidskrävande utredning. Det är en väldigt krånglig väg för anställda att få 
gehör för sina idéer. 
 
Moderaterna vill att Stenungsundskommun är en arbetsgivare som välkomnar engagerade och 
intresserade anställdas initiativkraft. Att testa i liten skala, under en begränsad period, för att 
sedan utvärdera är ett bra arbetssätt för den här typen av idéer. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 23 mars 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de 
verksamhetsmässiga, ekonomiska och juridiska aspekterna av ett införande av KliMATlådan 
för att minska matsvinnet.  
 
Klimatlådan är ett koncept som ger personal möjlighet att köpa överbliven mat från 
bufféserveringen i förskolor och skolor som annars skulle ha slängts. Syftet är att ta vara på 
det svinn som uppstår i kommunala kök.  
 
Förvaltningen föreslår att klimatlådan införs som projekt på Kopperskolan.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-02 
Utredningsuppdrag KliMATlådan 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 § 133 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att KliMATlådan införs som ett pilotprojekt på 
Kopperskolan. Priset ska vara 50% av ordinarie personalpris (2020:  50% av 60kr). Projektet 
ska utvärderas senast ett år efter uppstart.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Erika.lundberg@stenungsund.se  
Anna.wejdin@stenungsund.se  
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 263 Dnr: KS 2020/519 
 
Ny pandemiplan för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till allmänna utskottet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En pandemi innebär en omfattande spridning av en ny typ av virus, som med stor sannolikhet 
kommer att påverka stora delar av samhället och världens befolkning. Därför är det viktigt att 
ha en god beredskap.  
 
Alla sektorer kan drabbas och viktiga funktioner i samhället kommer eventuellt inte att 
fungera normalt. Många kan komma att känna oro och myndigheterna kommer att behöva 
vidta ibland kontroversiella åtgärder. Det ställer stora krav på beredskapen, inte minst när det 
gäller information och kommunikation. Hur kommunen ska agera under en pandemi framgår 
av kommunens pandemiplan. Förvaltningen har sett över planen och föreslår att en ny antas. 
Utgångspunkten i planen är att kommunen i möjligaste mån följer statliga myndigheters 
rekommendationer kring hur kommunen bör agera. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-05 
Pandemiplan Stenungsunds kommun 2020 reviderad 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet remitteras till allmänna utskottet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 264 Dnr: KS 2020/520 
 
POSOM Ledningsplan för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar POSOM ledningsplan för Stenungsunds kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Denna plan för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) ingår i det 
krishanteringssystem som ytterst regleras av Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  
 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att människor som 
vistas där får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap 2 §). Ansvaret gäller både under 
normala förhållanden och vid allvarliga händelser. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-05 
POSOM Ledningsplan Stenungsunds kommun 2020 
 
 
Beslut skickas till 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 265 Dnr: KS 2019/478 
 
Svar på motion om tillgängliga och trygga gångstråk väckt av 
Lisbeth Svensson (L) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Svensson (L) inkom den 11 juni 2019 med en motion där hon vill att kommunen 
utreder status på de mest frekventerade gångstråken i centrum som högsta prioritet samt 
beräknar kostnader för åtgärder som behövs för att de ska bli tillgängliga och trygga. 
Motionären vill även att kommunen reviderar trafiksäkerhetspolicyn med krav på 
tillgänglighetsanpassningar och trygghetsskapande åtgärder i en årlig plan för gångtrafik 
 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2019 och överlämnades 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förvaltningen föreslår att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att det finns 
ett uppdrag i strategisk plan om att förvaltningen ska utreda status på de mest frekventerade 
gångstråken i centrum som högsta prioritet samt beräknar kostnad för åtgärder som behövs för 
att de ska bli tillgängliga och trygga. Vid sidan om detta hanteras frågan om justerad 
trafiksäkerhetspolicy i beredningen för miljö och fysisk planering.  
 
Beslutsunderlag 
Motion om tillgängliga och trygga gångstråk - Lisbeth Svensson (L)  
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 
Beslut KF 2019-10-10  
Beslut KS 2019-10-21  
Anmälningsärende - Motion om tillgängliga och trygga gångstråk – Lisbeth Svensson (L) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) föreslår att motionen bifalls.  
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 

23



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag. 
 
Beslut skickas till 
lisbeth.i.svensson@stenungsund.se 
bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 266 Dnr: KS 2019/549 
 
Svar på motion om införande av språkkrav i svenska för anställning 
inom vård och omsorg väckt av Alexandra Odelsheim (SD) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation 
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M) reserverar sig till förmån för sitt 
eget förslag med följande motivering: Det här är en fråga med intressant utveckling, från att 
ha varit tabu innan sommaren blev det under semestern fullt legitimt att både prata om 
problemen och föreslå åtgärder för att lösa dem.  
  
Det råder en stor brist på flera olika yrkeskategorier inom välfärden och det är viktigt att ha 
respekt för att det är flera kunskaper, egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Moderaterna anser dock att kravet på tillräckligt bra 
svenska är en grundläggande förutsättning; att kunna förstå och göra sig förstådd. 
  
Eftersom detta är en fråga som det varit svårt att både arbeta med och diskutera kring på ett 
nyanserat sätt, ser vi gärna att Stenungsunds kommun ser över sina rutiner gällande språkkrav. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Odelsheim (SD) inkom den 8 juli 2019 med en motion där hon yrkar att 
kommunfullmäktige ger berörda utskott i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra ett 
obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid 
nyanställning i äldreomsorgen. Detta ska motsvara godkänd kurs i det gymnasiegemensamma 
ämnet svenska eller svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogrammet eller genom 
annan motsvarande utbildning. Motionären yrkar dessutom att kommunfullmäktige ger 
berörda utskott i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig 
omsorgspersonal om behov finns. 
 
Förvaltningen bedömer att nuvarande rekryteringsprocess säkerställer språkkravet enligt 
Socialstyrelsens rekommendationer samt att nuvarande personal inte har behov av ytterligare 
språkkunskap.  
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-25 
Kommunfullmäktige 2019-09-12 § 112 
Motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg - Alexandra 
Odelsheim (SD) 
Beslut KF 2019-09-12 
Beslut KS 2019-09-23 
Anmälningsärende – Motion om införande av språkkrav i svenska för anställning inom vård 
och omsorg - Alexandra Odelsheim (SD) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Jan Rudén (S) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Ulla Johansson (SD) föreslår att motionen bifalls.  
 
Emma Ramhult (V) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Maria Renfors (M) föreslår att motionen avslås men med följande uppdrag till förvaltningen 
som förslag:   
 

 Kommunledning, i samverkan med berörda fackliga organisationer, får uppdraget att ta 
fram en modell för språktest som en del av arbetsintervjuer och rekryteringsprover. 
Modellen ska kunna tillämpas inom äldreomsorg, funktionshinderverksamhet, 
fritidshem och förskola. Kommunstyrelsens ekonomi- och personalutskott ska 
informeras löpande under arbetet. Uppdraget ska rapporteras till Kommunstyrelsen 
senast under april 2021.  
 

 Ska omfatta personalgrupperna även inom funktionshinderverksamhet, fritidshem och 
förskola 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att fråga om 
motionen ska bifallas eller avslås. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen avslår 
motionen. Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Maria Renfors 
(M) förslag. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Beslut skickas till 
alexandra.odelsheim2@stenungsund.se 
bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 267 Dnr: KS 2019/381 
 
Svar på motion om att synliggöra alla skatter för anställda och 
arvoderade av Stenungsunds kommun väckt av Maria Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 
Reservation 
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M) och Wouter Fortgens (M) reserverar sig till förmån för 
sitt eget förslag med följande motivering: Moderaterna i Stenungsund delar inte 
förvaltningens bedömning att en tydligare redovisning ökar missförstånden, utan snarare 
bidrar till att öka förståelsen för hur mycket man som anställd/arvoderad bidrar till det 
gemensamma. Vidare ser Moderaterna en eventuell ökad lönediskussion som något positivt 
som innebär att man höjer kunskapen om arbetsgivaravgifterna, vilket är hela syftet med 
motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) har lämnat in en motion om att synliggöra alla skatter för anställda och 
arvoderade av Stenungsunds kommun. Förvaltningens svar och förslag till beslut till motionen 
var att den skulle avslås. Anledningen var att motionärens förslag endast kunde genomföras 
på två av fyra platser fanns risk till missförstånd och att det var olyckligt om arbetsgivarens 
information varierar beroende på var man läser sin lönespecifikation. Det vill säga i Kivra och 
på internetbanken men inte i Självservice HR/Lön och i P-Mobile. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet den 25 maj 2020 för att kontrollera om 
förvaltningens bedömning stämmer och för att kontrollera detta mot leverantör.  
 
Förvaltningen har haft kontakt med leverantören och de har bekräftat att det är möjligt att få 
ut information på lönespecifikationen i internetbanken och i Kivra men inte i Självservice 
HR/Lön och i P-Mobile idag. Detta skulle kosta cirka 24 000 kr per år. Om kommunen vill 
möjliggöra för att alla skatter ska kunna ses på alla fyra platser behöver kommunen bekosta 
utvecklingsinsatsen hos leverantören. Kostnaden för detta är inte fastställd idag. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-01 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
Kommunfullmäktige 2019-05-16 § 79 
Motion av 2019-05-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår att motionen bifalls och att skatter synliggörs i de system det är 
möjligt. 
 
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för förvaltningens förslag. 
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson 
(S), Jan Rudén (S), Ulla Johansson (SD), Ida Melin (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 Nedzad Deumic (KD). 
 
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 268 Dnr: KS 2019/196 
 
Svar på motion miljöråd i Stenungsund väckt av Lisbeth Svensson 
(L) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i sin helhet.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig beredning som i motionens anda och 
demokratiberedningens önskan på djupet kan utreda hur man kan på riktigt skapa ett forum 
där politik, civilsamhälle, näringsliv i samverkan med förvaltningen i Stenungsundskommun 
kan driva vårt gemensamma miljöarbete och miljövision framåt i enlighet med Agenda 2030 
samt det Glokala Sverige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att skyndsamt 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag på beredningsdirektiv. Kommunfullmäktiges 
presidium ska också lämna förslag på hur många ledamöter beredningen ska bestå av samt hur 
mandattiden ska se ut.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Svensson (L) inkom den 25 februari 2019 med en motion där hon vill att kommunen 
beslutar att bilda ett miljöråd i Stenungsund. Den 16 maj beslutade kommunfullmäktige att 
remittera ärendet om Miljöråd i Stenungsunds kommun till demokratiberedningen. 
 
Demokratiberedningen föreslår nu kommunfullmäktige att besluta: 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i sin helhet.  
 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig beredning som i motionens anda 

och demokratiberedningens önskan på djupet kan utreda hur man kan på riktigt skapa 
ett forum där politik, civilsamhälle, näringsliv i samverkan med förvaltningen i 
Stenungsundskommun kan driva vårt gemensamma miljöarbete och miljövision 
framåt i enlighet med Agenda 2030 samt det Glokala Sverige 
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Förvaltningen bedömer att det inte finns några laglighetshinder för detta beslut. 
Kommunfullmäktige behöver dock fastställa antalet ledamöter och mandattid för den 
tillfälliga beredningen. Dessutom behöver ett beredningsdirektiv tas fram.  

 
Beslutsunderlag 
Demokratiberedningens svar på motionen Miljöråd 
Motion – Miljöråd i Stenungsund – Lisbeth Svensson(L) 
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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§ 269 Dnr: KS 2019/551 
 
Svar på motion om förbud mot passiv insamling av pengar väckt av 
Alexandra Odelsheim (SD) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Odelsheim (SD) inkom den 7 juli 2019 med en motion där hon yrkar att i 
kommunens lokala ordningsstadga revideras genom att det under § 12 (insamling av 
pengar) införs ett förbud mot passiv insamling av pengar, så kallat tiggeri. Därutöver yrkar 
motionären att kommunen årligen ska lyssna på näringsidkare och Stenungsunds invånare och 
utefter deras önskemål revidera tiggeriförbudet till de platser där tiggeri upplevs störa den 
allmänna ordningen. 
 
Förvaltningen sammanfattande bedömning är att det är eventuellt är möjligt att införa ett 
förbud mot passiv insamling av pengar, men att ett sådant förbud måste föregås av djupare 
analys av vilka geografiskt avgränsade platser förbudet ska införas på. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 
Motion – Förbud mot passiv insamling av pengar – Alexandra Odelsheim (SD) 
Beslut KS 2019-09-23 
Beslut KF 2019-09-12 
Anmälningsärende – Motion om förbud mot passiv insamling av pengar - Alexandra 
Odelsheim (SD) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulla Johansson (SD) föreslår att motionen bifalls. 
 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att motionen avslås. 
 
Lisbeth Svensson (L) föreslår att motionen avslås. 
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Rätt utdraget intygar 
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Kommunstyrelsen
2020-08-24

 
Emma Ramhult (V) föreslår att motionen avslås. 
 
Jimmy Lövgren (MP) föreslår att motionen avslås. 
 
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att motionen avslås. 
 
Maria Renfors (M) föreslår avslag och att förvaltningen får i uppdrag se över vilka 
geografiskt avgränsade platser förbud skulle kunna införas på. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att fråga om 
motionen ska bifallas eller avslås. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen avslår 
motionen. Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Maria Renfors 
(M) förslag. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Beslut skickas till 
alexandra.odelsheim2@stenungsund.se 
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2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 270 Dnr: KS 2020/651 
 
Ändring i lokala ordningsföreskrifterna avseende fyrverkeri och 
andra pyrotekniska varor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar i § 2 och § 21 i Ordningsstadgan, Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun enligt bilaga Förslag till 
Ordningsstadgan, allmänna ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun, daterad 2020-07-
07. 
 
Den nya ordningsstadgan ska gälla från och med 2020-12-01.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har med anledning av en delvis bifallen motion från Jimmy Lövgren 
(MP) gett kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens lokala ordningsstadga så att 
det bara är tillåtet med fyrverkerier för privatpersoner mellan klockan 22.00 – 01.00 på 
nyårsnatten.  
 
Förvaltningen bedömer att det saknas juridiska förutsättningar för kommunen att införa ett 
sådant förbud av privatpersoners användning av fyrverkerier inom hela kommunens 
geografiska område som framgår av lydelsen i kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår därför att det istället införs en begränsning av 
användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på offentliga platser i kommunen 
för att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen. 
 
Den föreslagna begränsningen av användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
innebär att användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på offentliga platser 
kräver tillstånd av polismyndigheten. Dock undantas användning av fyrverkerier på offentlig 
plats från klockan 22.00 till klockan 00.00 på nyårsafton samt från klockan 00.00 till klockan 
01.00 på nyårsdagen, förutsatt att användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd 
olägenhet för person eller egendom. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-06 
Bilaga: Förslag till Ordningsstadga, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Stenungsunds kommun, daterad 2020-07-07 
 
Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 
Polisen 
Cecilia.vilen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 271 Dnr: KS 2020/4 
 
Information Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektören informerar om följande: 
 

 Övergripande information om räddningstjänstförbundet. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 272 Dnr: KS 2020/638 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2021 till 
följande torsdagar kl.18.00: 

21 januari (allmänpolitisk debatt), 4 februari, 4 mars, 15 april, 6 maj, 10 juni, 9 september, 
7 oktober, 11 november och 16 december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-02 
 
Beslut skickas till 
Richard.brown@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 273 Dnr: KS 2020/469 
 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och dess utskott för 
2021 till följande datum: 

Kommunstyrelsen måndagar kl.10.00, om inget annat anges 

11 januari, 8 februari, 25 februari (bokslutsdag), 4 mars (torsdag kl.16.00 enbart beslut om 
ombudsinstruktioner), 22 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september, 25 
oktober, 29 november 

Allmänna utskottet tisdagar kl. 08.30 

19 januari, 16 februari, 23 mars, 20 april (endast ekonomisk uppföljning), 4 maj, 1 juni, 31 
augusti, 28 september, 2 november, 7 december 

Välfärdsutskottet onsdagar kl. 08.30 

20 januari, 17 februari, 24 mars, 21 april (endast ekonomisk uppföljning), 5 maj, 2 juni, 1 
september, 29 september, 3 november, 8 december 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och dess utskott, välfärdsutskottet och allmänna utskottet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
Richard.brown@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 274 Dnr: KS 2019/793 
 
Kunskapsunderlag gällande ersättning för förlorad arbetsinkomst 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
kunskapsunderlag kring hur kommunen kan möjliggöra alla förtroendevaldas aktiva politiska 
deltagande utan att förlora arbetsförtjänst.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett kunskapsunderlag innehållande dels en redogörelse för de 
juridiska förutsättningarna för ersättning för förlorad arbetsinkomst, dels en 
omvärldsbevakning. Huvudregeln i kommunallagen är att om den förtroendevalde har rätt till 
ledighet från sitt arbete har den förtroendevalde också rätt till ersättning för det 
inkomstbortfall som uppstår på grund av ledigheten. Enligt kommunallagen ska ersättningen 
vara skälig. Vad som ska anses vara skäligt definieras inte i lag utan ska vara föremål för 
prövning i respektive kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-24 
Kunskapsunderlag  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Johnny.alexandersson@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 275 Dnr: KS 2019/585 
 
Förlängning av tidigare beslut om att tillåta digitalt deltagande på 
kommunstyrelsens sammanträden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige förlänger möjligheten för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare att 
närvara vid kommunstyrelsens sammanträden på distans under hela 2020. Därmed fortsätter 
paragrafen ”22 a § Deltagande på distans” i kommunstyrelsens reglemente att gälla fram till 
31 december 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 14 maj 2020 att möjliggöra deltagande på distans för 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare på kommunstyrelsens sammanträden. Beslutet 
gäller fram till den 30 september 2020. För att möjliggöra för en fortsättning av 
distansdeltagande behöver beslutet förlängas.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-23 
Beslut KF 2020-05-14 § 82 
 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
Sophie.nygren@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 276 Dnr: KS 2020/41 
 
Svar på återremiss - Riktlinjer för hot och våld 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar dokumentet Riktlinjer för att hantera hot och våld.     
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2020 att återremittera ärendet till förvaltningen för 
korrekturläsning. Riktlinjerna skulle även förtydligas under tillbud med att tillbud i Skalman 
samt anmälan till Arbetsmiljöverket alltid ska göras i samband med att medarbetare utsatts för 
hot eller våld. 
 
Riktlinjerna är utformade som ett stöd, en handbok med verktyg för att kunna hantera 
uppkomna hotfulla situationer och sammanhang. De ska ses som ett stöd till personalen i 
Stenungsunds kommun för att motverka våld, hot, hat, trakasserier eller kränkande 
särbehandling. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-24 
Riktlinjer för att hantera hot och våld 2020-06-24 reviderat efter KS 2020-05-25 
 
 
Beslut skickas till 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 277 Dnr: KS 2020/267 
 
Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till allmänna utskottet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Stenungsunds kommun på 
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, myndig-
hetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar samt har genomförts genom 
dokumentstudier och nämnddialoger.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-17 
Missiv – grundläggande granskning, kommunrevisionen 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019, EY 
Anmälningsärende – Grundläggande granskning 
Beslut KF 2020-04-16 
Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet remitteras till allmänna utskottet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
hans.gillenius@stenungsund.se 

 
 

41



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 278 Dnr: KS 2020/671 
 
Uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
suicidprevention. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Suicid (självmord) är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till 
omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra 
berörda. Stenungsunds kommun saknar en handlingsplan för att motverka suicid. För att 
stärka kommunens suicidpreventiva arbete bör en sektorsövergripande handlingsplan tas 
fram.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Ulla Johansson (SD) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 279 Dnr: KS 2020/585 
 
Tecknande av entreprenadavtal enligt förordning (2020:115) om 
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss 
smitta 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner entreprenadavtalet med friststående förskolor, fritidshem eller 
annan pedagogisk verksamhet enligt förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss smitta. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektorchef utbildning att teckna entreprenadavtal med berörda 
fristående huvudmän. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Till följd av coronavirusets spridning har riksdagen och regeringen beslutat om ny lag och 
förordning som ger regeringen och skolhuvudmän möjlighet att besluta om stängning av 
förskoleenheter, skolenheter, fritidshem och annan verksamhet enligt skollagen.  
 
Om regeringen i enlighet med det nya regelverket beslutar att stänga skolverksamhet ansvarar 
hemkommunen för att anordna fortsatt omsorg för barn och elever i kommunala och i 
fristående verksamheter vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Omsorg ska 
också erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, 
psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem. 
Verksamheten ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven 
normalt skulle delta i. 
 
Genom att teckna entreprenadavtal med de fristående huvudmännen i kommunen kan barn 
och elever i dessa verksamheter som har rätt till omsorg vid händelse av en 
regeringsstängning, erbjudas det i sin vanliga miljö. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-11 
Entreprenadavtal 
 
 

43



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 280 Dnr: KS 2020/587 
 
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser 2021-
2024 mellan Stenungsunds kommun och västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet avseende gemensamma folkhälsoinsatser 
2021-2024 mellan Stenungsunds kommun och västra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun och region Västra Götaland samarbetar kring gemensamma 
folkhälsoinsatser. Samverkan och samfinansiering kring de gemensamma insatserna regleras i 
ett avtal. Nuvarande avtal går ut vid årsskiftet och ett nytt behöver därför tecknas för perioden 
2021-2024.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-11 
Samverkansavtal 
 
Beslut skickas till 
Carina.johansson-strandberg@stenugsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 281 Dnr: KS 2020/329 
 
Delegering av beslutanderätt för beslut om barnomsorg enligt 
förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss smitta 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att besluta om barnomsorg enligt förordning 
(2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, 
genom att införa följande delegationspunkter i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Delegationsbeslut Delegat Lagrum Villkor Kommentar 
Beslut om barnomsorg i 
form av kommunal 
förskola, fritidshem eller 
annan pedagogisk 
verksamhet enligt 
förordning (2020:115) om 
utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet 
vid spridning av viss smitta. 
  

Rektor 14, 15 §§ förordning 
(2020:115) om 
utbildning i vissa 
skolformer i 
skolväsendet vid 
spridning av viss 
smitta. 

  

Beslut om barnomsorg i 
fristående förskola, 
fritidshem eller annan 
pedagogisk verksamhet 
enligt förordning 
(2020:115) om utbildning i 
vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning 
av viss smitta. 

Verksamhetschef 
förskola 

14, 15 §§ förordning 
(2020:115) om 
utbildning i vissa 
skolformer i 
skolväsendet vid 
spridning av viss 
smitta. 

 Förutsätter 
regeringsbeslut om 
stängning. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen behöver vidta förberedelser som möjliggör beslutsfattande om omsorg till 
vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet för det fall att förskolor eller skolor behöver 
stängas för att förhindra smittspridning. I syfte att möjliggöra en så effektiv handläggning som 
möjligt där beslut kan fattas med kort varsel föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen 
delegerar rätten att besluta om barnomsorg till rektor på respektive kommunal förskola och 
skola samt till verksamhetschef förskola för fristående förskolor och skolor. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-11 
 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 282 Dnr: KS 2020/190 
 
Revidering av riktlinjer för fristående förskolor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för fristående förskola i Stenungsunds kommun. 
Riktlinjerna gäller från och med 2020-10-01. Tidigare beslutade riktlinjer upphör därmed att 
gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Befintliga riktlinjer för fristående förskolor har reviderats på grund av nya bestämmelser i 
skollagen från den 1 januari 2019. 
 
Sammanfattningsvis innebär de nya bestämmelserna att kommunen måste göra en mer 
omfattande bedömning i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor än vad 
som krävts tidigare. Bestämmelserna innebär dessutom nya krav på insikt och lämplighet samt 
skärpta krav på den enskildes ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. De skärpta 
kraven innebär att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska 
vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-03 
Riktlinjer för fristående förskolor Stenungsunds kommun 
Befintliga Riktlinjer för fristående förskolor Stenungsunds kommun av 2012-08-27 
 
 
Beslut skickas till 
Annika.sunesson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 283 Dnr: KS 2020/432 
 
Utredning av alternativa driftformer för bedrivande av förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar utredningen slutförd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 (§ 190) att ge kommundirektören i uppdrag 
att utreda alternativa driftsformer utifrån juridiska, ekonomiska och behovsmässiga perspektiv 
för bedrivande av förskola.  
 
Etablering av förskolor i alternativ driftsform är reglerat i skollagen och innebär en rätt till 
godkännande under förutsättning att vissa grundkrav uppfylls och att verksamheten inte 
innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen och eleverna eller för den del av 
skolväsendet som anordnas av kommunen. En verksamhet som godkänts har också rätt till 
bidrag från kommunen.  De båda alternativa driftsformerna, entreprenad och fristående 
förskola, är kostnadsneutrala för kommunen då resursfördelningen bygger på bidrag på lika 
villkor. Ur ett behovsmässigt perspektiv kan förskolor i alternativ driftsform medverka till att 
kommunens lokalresursarbete blir mer komplext och öka risken för överetablering. Detta kan 
vara kostnadsdrivande men samtidigt kan nyetablering av nya förskolor i alternativ driftsform 
minska kommunens investeringsbehov i förskolelokaler.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-09 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 284 Dnr: KS 2020/452 
 
Intresseanmälan från privata aktörer att driva Stora Höga förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en privat aktör att driva Stora Höga förskola. Utredningen skulle 
innehålla en möjlighet för en uthyrning alternativt försäljning samt en långsiktig behovsanalys 
av förskoleplatser för kommundelen.  

Förvaltningens bedömning är att både uthyrning och försäljning av förskolan är möjlig. Det 
finns olika urvalsprocesser gällande båda alternativen. Urvalen baseras på högstbjudande eller 
utifrån bedömningskriterier gällande vilken aktör som anses bäst lämpad att bedriva 
förskolan. 

Lokalens utformning och status är bristfällig vilket kan påverka försäljningspris och 
hyresnivå. Likaså kan renoverings- och ombyggnadskostnader tillkomma vid en uthyrning, 
dessa kostnader är idag inte fastställda. 

Förvaltningens bedömning är att om Stora Höga förskola ska bedrivas i en alternativ form så 
bör den bedrivas som en fristående förskola. 

Ur ett långsiktigt perspektiv, fram till 2026, kan Stora Höga förskola, utifrån nuvarande 
sökmönster, spela en roll i att säkerställa en god balans mellan tillgång och efterfrågan av 
förskoleplatser inom båda områdena. Sökmönstret innebär samtidigt att förskolor i andra 
kommundelar kommer att få färre barn än prognostiserat, det vill säga en överkapacitet. Det 
kan då bli aktuellt att avdelningar i andra kommundelar temporärt kan bli vilande.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 
Beslut KS 2020-05-25 
Beslut VÄL 2020-06-03 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med att 
utreda förutsättningar för en privat aktör att driva Stora Höga förskola.  
 
Maria Renfors (M) föreslår att förvaltningen går vidare med att sälja fastigheten till 
högstbjudande. Man bör före försäljning överväga att ändra detaljplanen för att möjliggöra för 
fler verksamheter än förskola.  
 
Nedzad Deumic (KD) tillstyrker förvaltningens förslag.  
 
Jan Rudén (S) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag och att ärendet överlämnas till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 285 Dnr: KS 2020/551 
 
Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen - fristående 
förskola Blå Musslan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fristående förskolan Blå Musslan, Medborgarskolan Region 
Väst fortsatt uppfyller skollagens krav på insikt och lämplighet, även efter förändring inom 
ägar- och ledningskretsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 2 kap. 5 b § skollagen ska enskilda huvudmän anmäla förändringar i ägar- och 
ledningskretsen, till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter 
förändringen. Kommunen utövar enligt 26 kap. 4 § skollagen tillsyn över att enskilda som 
godkänts som huvudman av myndigheten fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b §§ 
skollagen. 
  
Huvudmannen till fristående förskolan Blå Musslan har nu anmält förändring med två 
personer i ägar- och ledningskretsen. Förvaltningen har inom ramen för sitt tillsynsuppdrag 
prövat om huvudmannen fortsatt uppfyller kraven på insikt och lämplighet, vilket krävs för ett 
fortsatt godkännande, och bedömer att så är fallet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-01 
Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen 2020-06-01. 
 
Beslut skickas till 
agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 286 Dnr: KS 2020/496 
 
Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen – 
fristående förskola Lustgården 
 
Beslut 
Ärendet utgår. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 288 Dnr: KS 2020/503 
 
Gymnasieplan för perioden 2020–2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige återremitterar förslag till gymnasieplan för perioden 2020–2022 till 
välfärdsberedningen med följande motivering: 
 

1. Förslaget behöver, harmoniseras med kommunfullmäktiges utredningsuppdrag 
avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag och GR -
kommunernas totala kapacitet med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. 
Utredningsuppdraget redovisas på kommunfullmäktige under senhösten. 

2. Förslaget behöver, i den mån det är relevant, harmoniseras med utredningen 
Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning (SOU 2020:33).  

 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsberedningen har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till 
gymnasieplan som föreslås gälla perioden 2020–2022. Beredningen har utgått från 
gymnasieplanen som gällde perioden 2015–2018. Beredningens förslag har remitterats till 
samtliga partigrupper i kommunfullmäktige. Två partier har lämnat synpunkter på förslaget, 
Stenungsundspartiet och Moderaterna.  
 
Förslag till reviderad gymnasieplan har av förvaltningen granskats ur ett ekonomiskt och 
juridiskt perspektiv. Förvaltningen konstaterar i sin granskning att den utredning som nyligen 
överlämnades till regeringen Gemensamt ansvar - en modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) kan innebära att Stenungsunds 
kommun redan under innevarande mandatperiod måste ändra/komplettera strategiska 
inriktningar för gymnasieskolan samt Komvux för att möjliggöra att implementeringen av 
förslagen kan påbörjas den 1 januari 2022. Vidare konstaterar förvaltningen att 
kommunfullmäktige i strategisk plan, beslutad 2019-06-13 § 84, gett förvaltningen i uppdrag 
ta fram ett faktaunderlag avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag 
och GR -kommunernas totala kapacitet med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. Med 
hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att ärendet återremitteras. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-29 
Reviderad gymnasieplan för perioden 2020–2022 
Remissyttrande från Stenungsundspartiet 
Remissyttrande från Moderaterna 
Gymnasieplan 2015–2018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
cecilia.stedt@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 289 Dnr: KS 2020/649 
 
Tillfälligt föreningsstöd till följd av Covid-19 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till verksamhetschef kultur och fritid att fördela medel 
mellan föreningarna under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa det 
särskilda föreningsstödet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter för 
föreningar att tillgodoräkna sig intäkter för egna initiativ som tagits till följd av 
Coronapandemin. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att införa ett särskilt föreningsstöd för att stötta föreningar som 
drabbats ekonomiskt som ett direkt resultat av den pågående pandemin. Stöd betalas ut till 
föreningar som på grund av pandemin har uteblivna intäkter och där intäktsbortfallet påverkar 
föreningens möjlighet att täcka uppkomna kostnader. Varje ansökan ska prövas enskilt utifrån 
en bedömning av huruvida föreningens likviditet påverkar höstens verksamhet. Behovet 
baseras på en genomlysning av föreningens verksamhet och ekonomiska situation. Ansökan 
ska ha inkommit till kommunen senast 30 september 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 1 mnkr kronor ska avsättas för ändamålet. Finansiering sker 
genom det statliga stöd som kommunen erhåller med anledning av den pågående pandemin.   
 
Jäv 
Nedzad Deumic (KD) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Många föreningar är drabbade av intäktsbortfall på grund av inställda tävlingar, cuper, läger 
mm som en följd av restriktioner av covid-19 och i behov av ekonomiskt stöd för att fortsatt 
kunna bedriva verksamhet. För att underlätta för föreningarna föreslår förvaltningen att ett 
särskilt föreningsstöd införs under år 2020. Förslag är att stödet betalas ut till föreningar som 
på grund av pandemin har uteblivna intäkter och där intäktsbortfallet påverkar föreningens 
möjlighet att täcka uppkomna kostnader. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

Det särskilda föreningsstödet är en engångsinsats för att ge föreningslivet förutsättningar att 
överleva även när pandemin är över.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jakob Hallman (KD) föreslår att ”intäktsbortfall” ersätts i första beslutsmeningen. 
 
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att ”intäktsbortfall” ersätts med ”ekonomiskt” i första 
beslutsmeningen och att ”barn- och ungdomsverksamhet” stryks. 
 
Bo Pettersson (S) föreslår att ”intäktsbortfall” ersätts med ”ekonomiskt” i första 
beslutsmeningen och att ”barn- och ungdomsverksamhet” ersätts med ”i huvudsak”. 
 
Johan Jönsson (M) föreslår som tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheter för föreningar att tillgodoräkna sig intäkter för egna initiativ som tagits till följd 
av Coronapandemin. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag till beslut. Ordföranden börjar med att fråga 
om kommunstyrelsen kan ersätta ”intäktsbortfall” med ”ekonomiskt” i första beslutsmeningen 
och konstaterar att så sker. Ordföranden frågar sedan om ”barn- och ungdomsverksamhet” ska 
strykas eller ersättas med ”i huvudsak” och konstaterar att ”barn- och ungdomsverksamhet” 
ersätts med ”i huvudsak”. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för att ”barn- och ungdomsverksamhet” ersätts med ”i huvudsak”. 
Nej-röst för att ”barn- och ungdomsverksamhet” stryks. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Lisbeth 
Svensson (L), Göder Bergermo (L), Emma Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Himan Mojtahedi (S), Jan Rudén (S), 
Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Ulla Johansson (SD), Ida Melin (S), Jakob 
Hallman (KD) och Linda-Maria Hermansson (C). 
 
Med 6 ja-röster och 9 nej-röster beslutar kommunstyrelsen ”barn- och ungdomsverksamhet” 
stryks i beslutsmeningen. 
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Rätt utdraget intygar 
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Kommunstyrelsen
2020-08-24

Beslutsgången fortsätter 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Johan Jönssons (M) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Marita.hjelm@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 290 Dnr: KS 2020/537 
 
Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten för Libertá FC att 
spela sina hemmamatcher i Svenska Futsalligan på Stenungsund 
arena - Jan Rudén (S) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 25 maj 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten 
för Libertá FC att spela sina hemmamatcher i Svenska Futsalligan på Stenungsund Arena. 

Vid förvaltningens redovisning på kommunstyrelsen 15 juni 2020 beslutade kommunstyrelsen 
att, med undantag till det av kommunfullmäktige beslutade regelverket, preliminärboka 
halltider för de SFL-matcher som måste spelas helgtid 2020, 13:30-17:30 samt att 
preliminärboka övriga SFL-matcher under förutsättning att det inte uppstår höga kostnader. 
Kommunstyrelsen gav dessutom förvaltningen i uppdrag att återrapportera ärendet på 
kommunstyrelsen den 24 augusti 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Information 2020-06-23 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 291 Dnr: KS 2020/675 
 
Beräkning av försörjningsstöd vid beviljat tillfälligt tilläggsbidrag 
för barnfamiljer inom bostadsbidraget 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har fattat beslut om att införa ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer med 
bostadsbidrag. Lagen om bidraget gäller under perioden 1 juli 2020 - 31 december 2020. 
Avsikten med lagen är att kompensera för sänkta disponibla inkomster för att undvika att 
familjer med svag ekonomi ska förlora sin bostad. Då försörjningsstödet kompenserar för 
eventuella inkomstbortfall upp till riksnorm är inkomstbortfall inte en konsekvens för familjer 
med försörjningsstöd. Bidraget räknas som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd enligt 
kommunfullmäktiges fastslagna riktlinjer. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Robert.rydqvist@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 292 Dnr: KS 2020/152 
 
Återrapportering uppdrag från strategiskt plan angående 
intraprenad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till intraprenad och beslutar att ge förvaltningen i 
uppdrag att informera och undersöka intresset bland medarbetare. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan 2020 som beslutades av kommunfullmäktige13 juni 2019 fick förvaltningen i 
uppdrag att utreda och ta fram förslag på verksamheter som kan vara lämpliga för att bedrivas 
som intraprenad. I uppdraget har förvaltningen avgränsat sig till att utreda möjliga 
entreprenadverksamheter inom särskilda boenden, vård omsorg. Anledningen till att 
förvaltningen inte har valt att undersöka intraprenad inom funktionshinderområdet är att dessa 
verksamheter drivs som mindre enheter som då blir mer komplexa att driva som 
intraprenader. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-10 
Utredning Intraprenad Särskilda boenden Vård Omsorg - Sektor Socialtjänst 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ställer sig positiv till intraprenad och ger 
förvaltningen i uppdrag att informera och undersöka intresset bland medarbetarna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 293 Dnr: KS 2020/7 
 
Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar inkomna skrivelser och protokoll. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande skrivelser och protokoll har inkommit: 
 

 Protokoll Kommunforskning i Västsverige 2020-05-11 
 Årsredovisning 2019 SOLTAK AB 
 Protokoll Årsstämma SOLTAK AB underskrivet 2020-05-19 
 Lekmannarevisorerna granskningsrapport 2019 SOLTAK AB 
 Skrivelse från SIF 
 Skrivelse angående Sportstuga 41 
 E-post angående Ateljén, Sportstuga 41 
 GR Protokollsutdrag § 164 
 GR Ärende 5 - Tilläggsavtal medfinansiering E20 
 GR ärende 5 Yrkande MP ärende 5 
 Anteckningar från nämnddialog SMN 2020-03-30 
 Anteckningar från nämnddialog TMN 2020-03-30 
 Anteckningar från nämnddialog ÖFN 2020-03-31 
 Protokoll 16 juni § 30-40 Justerat 
 Stenungsundshem AB Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 2020-06-23 
 Inkommen skrivelse från Vårdföretagarna och Famna juli 2020 Kommuner 
 Protokoll 2020-06-09 Stenungsunds Energi 
 Protokoll Nr 3 2020-06-19 Stiftelsen fjärrvärme 
 GR Årsredovisning 2019 Protokollsutdrag § 59 
 GR Rambudget 2021 Protokollsutdrag § 64 
 Inkommen skrivelse Stenungsunds Ridklubb 
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2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 294 Dnr: KS 2020/88 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut 2020-08-14 
Nyanställningar maj 2020 
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Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 295 Dnr: KS 2020/9 
 
Regional information 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Samordningsförbundet: Ny förbundschef har anställts som får i uppdrag att se över 
organisationen. Samordningsförbundet har gett medel till rehab för ungdomar i 
farozonen att bli samordningsförbundets målgrupp. 
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2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 296 Dnr: KS 2020/2 
 
Information från kommundirektör 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören informerar om följande: 
 

 Aktuellt om Covid-19 och sommaren som varit 
 Visning av LSS-boendet i Svenshögen  
 Invigning Brudhammars förskola. 
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Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 297 Dnr: KS 2020/596 
 
Uppdrag till kommundirektören att redovisa för frånvaro bland 
personal och elever till följd av Coronapandemin initierat av Melisa 
Nilsson (S) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 15 juni 2020 kommundirektören i uppdrag att på kommunstyrelsen 24 
augusti 2020, redogöra för frånvaron bland personal och elever i såväl grundskola som 
grundsärskola till följd av Coronapandemin, samt hur den påverkat skolans undervisning. 

Förvaltningen redovisar separat för varje skola och med en sammanfattning följande:  

1. Personalens och elevernas sjukfrånvaro 2020 i jämförelse med 2019. 
2. Analys och reflektion av sjukfrånvaron enligt punkt 1. 
3. Rektorernas reflektion över frånvarons påverkan på undervisning och elevers resultat. 
4. Verksamhetens sammanfattning. 

 
Beslutsunderlag 
Information 2020-06-22 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 298 Dnr: KS 2020/686 
 
Uppdrag till förvaltningen att inventera behovet av bänkar utefter 
gångstråk initierat av Agneta Pettersson Bell (ST) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inventera behovet av bänkar 
utefter gångstråk i alla kommundelar, med beaktande av bland annat lokalkännedom, inkomna 
synpunkter till Synpunkten och synpunkter från pensionärsrådet/pensionärsorganisationerna. 
 
Skrivelsen skickas på remiss till kommunala rådet för funktionshindrade. 
 
Återrapportering till kommunstyrelsen senast 2020-11-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fysisk aktivitet är viktig ur ett Folkhälsoperspektiv. Med anledning av pandemin har behovet 
av utomhusaktiviteter, där avstånd kan hållas på ett säkert sätt, ökat framförallt för den äldre 
delen av befolkningen. För att möjliggöra för fler att kunna nyttja trottoarer och gångbanor 
behöver en inventering av behov av bänkar göras, för att i förlängningen säkerställa att det 
finns möjlighet till rast och vila under promenaden. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2020-08-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M) och Maria Renfors (M) föreslår att skrivelsen avslås med hänvisning till 
att Moderaterna anser att bänk-frågan aldrig skulle kommit upp för politisk beredning, inte för 
att den inte är viktig, utan för att underhåll och flyttning/nyutsättning av sittplatser ska skötas 
av förvaltningen som en del av den dagliga driften inom verksamheterna gata och park.  
 
Lisbeth Svensson (L) föreslår att skrivelsen avslås. 
 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att skrivelsen bifalls med tilläggsförslaget att skrivelsen 
skickas på remiss till kommunala rådet för funktionshindrade. 
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2020-08-24

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att fråga om 
kommunstyrelsen ska bifalla eller avslå skrivelsen och konstaterar att kommunstyrelsen 
bifaller skrivelsen. Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Nedzad Deumic (KD) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Daniel.jerling@stenungsund.se 
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§ 299 Dnr: KS 2020/688 
 
Uppdrag till förvaltningen att förenkla processen för 
bostadsanpassningsbidrag initierat av Agneta Pettersson Bell (ST) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur processen för 
bostadsanpassningsbidrag kan förenklas med beaktande av Göteborgs stads process, med 
syftet att förenkla för sökande, förkorta handläggningstider och minska administrationen. 
 
Återrapportering till kommunstyrelsen februari 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialtjänstlagen ska äldre människor få möjlighet att leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lagen 
om bostadsanpassningsbidrag anger att bidrag till anpassning av bostäder ska ge personer med 
funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.  
 
Enligt Förvaltningslagen ska en myndighet se till att kontakterna med enskilda blir smidiga 
och enkla och att ett ärende handläggs så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt 
utan att rättssäkerheten eftersätts. Fullföljs intentionerna i dessa lagar ger det både mänskliga 
och samhällsekonomiska vinster. Processen att söka bostadsanpassningsbidrag kan förenklas 
vilket både underlättar för den sökande och ger kortare handläggningstider och minskad 
administration.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2020-08-14 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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§ 300 Dnr: KS 2020/687 
 
Uppdrag till förvaltningen att utveckla tjänsteskrivelserna med 
perspektivet Agenda 2030 initierat av Maria Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till förvaltningen för att se över möjligheten 
att utveckla tjänsteskrivelser med perspektivet Agenda 2030. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna i Stenungsund inkom 2020-08-13 med en skrivelse där de menar att 
Stenungsunds tjänsteskrivelser innehåller ekonomiska och juridiska konsekvenser, 
barnkonsekvensanalys och verksamhetsmässiga konsekvenser. Beroende på ärendets natur 
läggs olika stor vikt vid de olika delarna men syftet är att genom att beskriva många relevanta 
perspektiv ge politken ett tillräckligt komplett och brett underlag att grunda våra beslut på. 
 
Genom att inkorporera målen för Agenda 2030 i tjänsteskrivelserna kan Stenungsund med 
start omgående medvetet och effektivt arbeta med dessa. 
Dessutom kommer det bidra till att kunskapen om och medvetenheten kring målen ökar i både 
tjänstemanna- och den politiska organisationen. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2020-08-13 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
 
 

70



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 301 Dnr: KS 2020/2 
 
Intern kontrollplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att ge kommunstyrelsens presidium i 
uppdrag att planera in ett utbildningstillfälle angående intern kontrollplan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef stödfunktioner informerar om intern kontrollplan. 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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§ 302 Dnr: KS 2020/2 
 
SKR skatteprognos 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef informerar om SKR:s skatteprognos 2021. 
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§ 303 Dnr: KS 2020/706 
 
Uppdrag till förvaltningen att kostnadsfritt upplåta lokaler för 
högskoleprovet initierat av MLKD 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen tillskriver Universitet- och högskolerådet (UHR) 
att Stenungsunds kommun, så länge pandemin pågår, kostnadsfritt upplåter sina skollokaler 
för att kunna genomföra högskoleprov under förutsättning att uppkomna kostnader belastar 
kontot som är avsatt för kostnader kopplade till Coronapandemin. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det är många drömmar som satts på paus under pågående pandemi. I våras fick 
sistaårsstudenterna avsluta sin gymnasieutbildning på distans. Vi vet att det påverkade 
prestationerna. För en del är högskoleprovet en nödvändighet, för att komplettera betygen. Av 
de som antas till en högskoleutbildning är det ca 35–40 procent som kommer in på sitt 
högskoleprovsresultat. Högskoleprovet har redan ställts in en gång. Drygt 70 000 personer 
hade anmält sig. 
 
Universitet- och högskolerådet (UHR) stoppade högskoleprovet i våras med hänvisning till att 
testet inte kunde genomföras på ett sätt så att Covid19 riskerade att spridas. Nu finns mer 
kunskap om hur viruset sprids och det är fastslaget att det framförallt är att hålla avstånd som 
är viktigt. Det innebär att man inte kan genomföra testet som tidigare; stort antal människor i 
en stor lokal. UHR har nu tyvärr meddelat att man även ställer in höstens högskoleprov med 
förklaringen att det var svårt att hitta tillräckligt många lokaler för att kunna genomföra testet 
smittsäkert. Men det råder ingen brist på lokaler i Sverige och Växjö var först ut med att 
erbjuda UHR att få använda alla kommunala skollokaler kostnadsfritt. Vi föreslår att 
Stenungsund följer det exemplet. 
 
I en tid med rekordhög arbetslöshet i hela STO-regionen behöver vi ta ansvar för att vända 
den negativa trenden. Att människor är utbildade är avgörande för framtidens välstånd. Det är 
därför direkt oansvarigt att neka människor möjligheten att skriva högskoleprovet. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2020-08-21 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker skrivelsen. 
Nedzad Deumic (KD) tillstyrker skrivelsen. 
Wouter Fortgens (M) tillstyrker skrivelsen.  
Bo Pettersson (S) tillstyrker skrivelsen under förutsättning att uppkomna kostnader belastar 
kontot som är avsatt för kostnader kopplade till Coronapandemin. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla skrivelsen under förutsättning att 
uppkomna kostnader belastar kontot som är avsatt för kostnader kopplade till 
Coronapandemin och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Helena.cessford@stenungsund.se 
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§ 304 Dnr: KS 2020/2 
 
Uppdrag till förvaltningen att se över status på kommunens bryggor 
utifrån en säkerhetsaspekt initierat av Ulla Johansson (SD) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över status på kommunens 
bryggor utifrån en säkerhetsaspekt. 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.andreasson@stenungsund.se 
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