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Ersättare
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Christian León Lundberg (ST) §§ 263-295, 297-309
Mattias Vernberg (C) §§ 263-298
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Kicki Nordberg, kommundirektör
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner
Pia Alhäll, sektorchef utbildning, § 281-319
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad
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Rickard Persson, sektorchef socialtjänst
Erica Bjärsved, ekonomichef
Christer Larsson, personalchef 
Hanna Freij Landén, kommunikationschef
Veronica Götzinger, verksamhetschef mark och exploatering §§ 266-272
Stefan Svedhem, projektledare §§ 266-275
Helena Franzén, utvecklingsledare §§ 266-275
Anders Dahlgren, planarkitekt §§ 266 -269
Therese Brattfors, mark- och exploateringsingenjör §§ 266-269
Johan Hellborg, planarkitekt §§ 270-272
Helena Cessford, lokalresursplanerare §§ 270-272
Mats Pettersson, driftchef VA §§ 273
Malin Henriksson, verksamhetschef strategi och samordning § 275
Dennis Salenborn, säkerhetssamordnare §§ 276-279
Lars Lidén, digitaliseringschef § 280
Anna Heed, ekonom § 280
Jörgen Einarsson, trafikverket § 281
Agneta Dejenfelt, utvecklingsledare §§ 286- 294, 298-300
Jennifer Holm, tf verksamhetschef kompetens och utveckling. § 294
Jane Cervell, rektor § 294
Staffan Hallström tf verksamhetschef Nösnäs § 294

Justeringsdag:  2019-12-02 

Justerare: Johan Jönsson (M)
 

Richard Brown Bo Pettersson (S) Johan Jönsson (M)  
sekreterare ordförande justerare
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Anslagsbevis

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

Kommunstyrelsen

Justeringsdatum:  2019-12-02 
Paragrafer: 263-319 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-02
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-23

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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§ 263

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:

Tillkommande ärende.
- Glokala Sverige 2020. 
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§ 264 Dnr: KS 2019/669

Verksamhetsplan 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad verksamhetsplan för Stenungsunds kommun 
2020 med följande tillägg:

 Aktivitet för mål 6, ersätts ”Arbeta förebyggande med den psykosociala miljön” med 
”Aktivt arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö”.

 3.3 punkt 6 sid 10. Inledande text enligt följande: Stenungsund kommun uppmuntrar 
medarbetare till livslångt lärande, utveckling och att pröva nya arbetssätt.

 Aktivitet - alla sektorer: ”Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling”. 

 Inledande mening i verksamhetsplanen: Alla verksamheter i Stenungsunds kommun 
ska ha ett grundläggande förhållningssätt som innebär att man alltid ska arbeta med 
ständiga förbättringar.

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en aktivitet som 
syftar till att lyfta Stenungsunds företagsklimat och göra det till en fråga för hela 
ledarkollektivet, både politiker och ledande tjänstepersoner. Denna aktivitet ska presenteras 
på nästkommande kommunstyrelsesammanträde och om kommunstyrelsen finner det 
lämpligt, lyftas in i verksamhetsplanen under mål 3: Stenungsund ska förbättra sitt 
företagsklimat.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun antog 2014 Vision 2035, Stenungsund, Det goda samhället med 
framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum. Till visionen finns två 
avgörande inriktningar; ”Attraktivt och välkomnande” samt ”Ekonomisk, ekologisk och 
socialt hållbar utveckling”.

Kommunfullmäktige fastställer årligen, i strategisk plan och nästkommande års budget, de 
övergripande inriktningsmålen för att nå vision 2035. För 2020 har kommunfullmäktige 
beslutat om tio övergripande inriktningsmål. Hur de fyra sektorerna – sektor utbildning, 
sektor samhällsbyggnad, sektor socialtjänst och sektor stödfunktioner ska arbeta för att 
uppfylla inriktningsmålen anges i verksamhetsplanen. Där anges också vilka indikatorer som 
mäter måluppfyllelsen.
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Årets verksamhetsplan redovisar vilka aktiviteter sektorerna planerar genomföra under 2020 
för att uppnå de av kommunfullmäktige i juni 2019 beslutade inriktningsmålen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-10-29
Välfärdsutskottet 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-09-02
Bilaga: Verksamhetsplan 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att som aktivitet för mål 6, ersätta ”Arbeta 
förebyggande med den psykosociala miljön” med ”Aktivt arbeta med organisatorisk och 
social arbetsmiljö”.

Melisa Nilsson (S) föreslår ett tillägg på ärende verksamhetsplan 2020, 3.3 punkt 6 sid 10.
Inledande text enligt följande: Stenungsund kommun uppmuntrar medarbetare till livslångt 
lärande, utveckling och att pröva nya arbetssätt.

Aktivitet - alla sektorer:
Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Maria Renfors (M) föreslår som inledande mening i verksamhetsplanen följande: Alla 
verksamheter i Stenungsunds kommun ska ha ett grundläggande förhållningssätt som innebär 
att man alltid ska arbeta med ständiga förbättringar.

Maria Renfors (M) föreslå att kommundirektören får i uppgift att ta fram en aktivitet som 
syftar till att lyfta Stenungsunds företagsklimat och göra det till en fråga för hela 
ledarkollektivet, både politiker och ledande tjänstepersoner. 
Denna aktivitet ska presenteras på nästkommande kommunstyrelsesammanträde och om KS 
finner det lämpligt, lyftas in i verksamhetsplanen under mål 3: Stenungsund ska förbättra sitt 
företagsklimat.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST), Melisa Nilssons (S) och Maria Renfors (M) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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§ 265 Dnr: KS 2019/759

Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade verksamhetsplanen för folkhälsa och social 
hållbarhet i Stenungsund 2020.

Sammanfattning av ärendet
Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun utgår från ett avtal om samverkan mellan 
kommunen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden om det gemensamma och lokala 
folkhälsoarbetet. Vilka aktiviteter som kommunen ska genomföra under året för att främja 
folkhälsa och social hållbarhet under år 2020 framgår av verksamhetsplanen. 

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-09-27
2020 Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 

Beslut skickas till
Anne.m.svensson@vgregion.se
koncernkontoret.diarium@vgregion.se
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se
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§ 266 Dnr: KS 2014/277

Samråd för detaljplan Kopper 2:13 med flera

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att gå ut på samråd med detaljplan Kopper 2:13 med flera, enligt 
Plan- och Bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
I mars 2015 påbörjades arbetet med ett ta fram en ny detaljplan 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 8 våningar plus suterrängvåning (cirka 32 lägenheter). I syfte att 
skapa bättre förutsättningar för att i samband med förtätningen kunna åstadkomma god 
utemiljö i närheten av byggnaderna på fastigheten samtidigt som parkeringsbehovet 
tillgodoses föreslås att fastigheten utökas västerut genom direktanvisning. Det har kommit in 
en ansökan om direktanvisning från fastighetsägaren till Kopper 2:13, Fejen Bostäder AB. 
Planförslaget har tagit hänsyn till denna ansökan om direktanvisning. Detaljplanen bedöms 
inte innebära betydande miljöpåverkan. Planarbetet bedrivs parallellt med pågående 
detaljplanearbete för grannfastigheten Kopper 2:16. Samrådstiden föreslås pågå mellan 29 
november och 20 december 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-30
Plankarta med planbestämmelser (koncept) 2019-11-04
Plan- och genomförandebeskrivning (koncept) 2019-11-04
Illustrationsplan (koncept) 2019-11-04
VA- och dagvattenutredning, WSP, 2019-09-03
Bullerberäkning för fastigheten Kopper 2:13, Norconsult 2015-06-15
Bullermätning gjord för detaljplaneområde (detaljplan 315) norr om det aktuella planområdet, 
ÅF 2015-06-25.
Naturvärdesinventering inom Kopper 2:13 m. fl., Norconsult 2015-06-22

Beslut skickas till
Anders.dahlgren@stenungsund.se
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§ 267 Dnr: KS 2019/712

Direktanvisning av del av Söbacken 3:1 till Fejen Bostäder AB i 
anslutning till detaljplanearbete för Kopper 2:13

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att direktanvisa Fejen Bostäder AB del av Söbacken 3:1, 
områdets utbredning utreds i pågående planarbete och marken ska säljas till ett 
marknadsmässigt pris. Andelen nytillkommande hyresrätter ska vara minst 1/3. Beslut om 
direktanvisning gäller i två år efter kommunstyrelsens beslut.

Sammanfattning av ärendet
Fejen Bostäder AB har lämnat in en ansökan om direktanvisning inom del av Söbacken 3:1.

Enligt kommunens riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal ska 
direktanvisning tillämpas varsamt. I aktuellt ärende bedöms direktanvisning vara tillämplig 
eftersom Fejen Bostäder AB har ett pågående detaljplanearbete för att förtäta byggnation för 
bostäder inom sin egen fastighet Kopper 2:13 och genom direktanvisningen utvidgar projektet 
in på kommunal mark. 

Försäljningen ska ske till ett marknadsmässigt pris. En värdering ska genomföras och 
överlåtelsen regleras slutligt i ett kommande exploateringsavtal vilket beslutas av 
kommunfullmäktige innan detaljplanens antagande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-04
Bilaga 1, ansökan om direktanvisning från Fejen Bostäder AB / Axxona AB

Beslut skickas till
info@axxona.se
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§ 268 Dnr: KS 2019/82

Samråd för detaljplan Kopper 2:16 med flera

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att gå ut på samråd med detaljplan Kopper 2:16 med flera, enligt 
Plan- och Bygglagen.

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 8 
våningar (cirka 32 lägenheter) på befintlig parkeringsyta. I syfte att skapa bättre 
förutsättningar för att i samband med förtätningen kunna åstadkomma god utemiljö i närheten 
av byggnaderna på fastigheten samtidigt som parkeringsbehovet tillgodoses föreslås att 
fastigheten utökas österut genom direktanvisning. Det har kommit in en ansökan om 
direktanvisning från fastighetsägaren till Kopper 2:16, Sjögus Stenungsundsfastigheter AB. 
Planförslaget har tagit hänsyn till denna ansökan om direktanvisning. Detaljplanen bedöms 
inte innebära betydande miljöpåverkan. Planarbetet bedrivs parallellt med pågående 
detaljplanearbete för grannfastigheten Kopper 2:13. Samrådstiden föreslås pågå mellan 29 
november och 20 december 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-30
Plankarta med planbestämmelser (koncept) 2019-11-04
Plan- och genomförandebeskrivning (koncept) 2019-11-04
Illustrationsplan (koncept) 2019-11-04
VA- och dagvattenutredning, WSP, 2019-09-03
Bullerberäkning gjord för angränsande detaljplan Kopper 2:13 m.fl., Norconsult 2015-06-15
Bullermätning gjord för detaljplaneområde (detaljplan 315) norr om det aktuella planområdet, 
ÅF 2015-06-25.
Naturvärdesinventering, inom Kopper 2:13 m. fl., Norconsult 2015-06-22

Beslut skickas till
Anders.dahlgren@stenungsund.se
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§ 269 Dnr: KS 2019/699

Direktanvisning av del av Kopper 2:1 till Sjögus 
Stenungsundsfastigheter AB i anslutning till detaljplanearbete för 
Kopper 2:16

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att direktanvisa Sjögus Stenungsundsfastigheter AB del av 
Kopper 2:1, områdets utbredning utreds i pågående planarbete och marken ska säljas till ett 
marknadsmässigt pris. Andelen nytillkommande hyresrätter ska vara minst 1/3. Beslut om 
direktanvisning gäller i två år efter kommunstyrelsens beslut.

Sammanfattning av ärendet
Sjögus Stenungsundsfastigheter AB har lämnat in en ansökan om direktanvisning inom del av 
Kopper 2:1.

Enligt kommunens riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal ska 
direktanvisning tillämpas varsamt. I aktuellt ärende bedöms direktanvisning vara tillämplig 
eftersom Sjögus Stenungsundsfastigheter AB har ett pågående detaljplanearbete för att förtäta 
byggnation för bostäder inom sin egen fastighet Kopper 2:16 och genom direktanvisningen 
utvidgar projektet in på kommunal mark. 

Försäljningen ska ske till ett marknadsmässigt pris. En värdering ska genomföras och 
överlåtelsen regleras slutligt i ett kommande exploateringsavtal vilket beslutas av 
kommunfullmäktige innan detaljplanens antagande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-04
Bilaga 1, ansökan om direktanvisning från Sjögus Stenungsundsfastigheter AB

Beslut skickas till
info@sjogren-bygg.se
jonas@sjogren-bygg.se
therese.brattfors@stenungsund.se
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§ 270 Dnr: KS 2019/233

Godkännande av samrådsredogörelse för ändring av detaljplan för 
Hallerna etapp II, ny högstadieskola, del av fastigheterna 
Kyrkenorum 5:1 och 6:1

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen för ändring av detaljplan för 
Hallerna etapp II, del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1, 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
Syftet med ändring av detaljplan för Hallerna etapp II är att utöka byggrättens 
omfattning för att möjliggöra att en högstadieskola kan byggas inom området. 
Användningen utökas samtidigt till CS – centrum och skola för att tydliggöra att en 
skola kan byggas inom området. Utbyggnaden sker längs Hallernaleden med tillfart 
från denna väg. Planändringen berör fastigheten Kyrkenorum 5:1 som ägs av 
Stenungsunds kommun samt del av fastigheten Kyrkenorum 6:1 i privat ägo. Områdets 
storlek är ca 4,3 hektar. Ändringen av detaljplanen för Hallerna etapp II är i enlighet 
med ÖP 06.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-29 § 108 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja 
ändring av detaljplan 247, detaljplan för Hallerna II. Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-27 
§ 133 att skicka ut planförslaget på samråd i enlighet med 5 kap 11 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Samrådstiden sträckte sig mellan 18 juli – 15 augusti 2019. Under samrådet 
inkom 17 yttranden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-31
Samrådsredogörelse 2019-10-31

Beslut skickas till
Johan.hellborg@stenungsund.se

16



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 271 Dnr: KS 2018/598

Planbesked för Stenung 2:162, Stenungskolan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja positivt planbesked. Detaljplanen läggs i 
prioriteringsgrupp 1, vilket innebär att planarbetet kan startas inom 1-2 år. Detaljplanen 
beräknas tidigast kunna antas 2021. Plankostnadsavtal ska tecknas innan planarbetet kan 
startas. 

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked har inkommit till kommunen 2018-11-05. Området ligger inom 
Stenung 2:162. Syftet med ansökan är att pröva möjligheterna att arbeta fram en detaljplan 
som möjliggör till- och ombyggnad av befintlig högstadieskola samt nybyggnation för att 
skapa en sammanhängande skola och skolgård. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-31
Bilaga ansökan om planbesked 2018-11-05

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 272 Dnr: KS 2019/214

Ansökan om planbesked för Korsgård 1:5

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked för Korsgård 1:5.

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
Allmänna utskottet 2019-10-29
Beslut KS 2019-08-19
Beslut ALM 2019-06-11
Tjänsteskrivelse 2019-05-02
Ansökan om planbesked 2019-03-04
Inkomna synpunkter 2019-04-29
Protokollsutdrag TMN §34 2018-04-04

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 273 Dnr: KS 2019/707

Kapacitetsutredning Strävliden - inriktningsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå vidare med åtgärderna 
försedimentering och bräddvattenrening, renovering av pumpstation Gökuret samt 
efterpolering med mikrosil, i syfte att utöka kapaciteten i Strävlidens reningsverk med 8 000 
personekvivalenter (pe).

Inriktningsbeslutet innebär en investeringskostnad motsvarande ca 50 mnkr och en ökad 
driftskostnad på ca 600 tkr/år.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Strävlidens avloppsreningsverk är uppmanade av länsstyrelsen att söka 
nytt tillstånd, samtidigt som Stenungsunds kommun avser att växa, så har utredning av möjlig 
utveckling av verkets kapacitet genomförts. 

Strävlidens avloppsreningsverk har goda möjligheter att utöka kapaciteten för rening av 
avloppsvatten i befintliga bassänger, men detta kräver viss komplettering av tekniska 
lösningar. Avloppsreningsverket beräknas kunna utöka kapaciteten från 20 000 till 28 000 
personekvivalenter (pe) genom att tillföra försedimentering och bräddvattenrening, renovering 
av pumpstationen Gökuret samt installera ett slutpoleringssteg med mikrosilar. 

Vid framtida behov av ytterligare utbyggnad finns möjlighet att kunna behandla avloppsvatten 
från minst 35 000 pe i befintliga bassänger, men med ändrad process till biologisk rening med 
aerobt granulerat slam (AGS).

Enligt de uppskattningar som genomförts kommer den totala kostnaden för 
utbyggnadsåtgärderna att uppgå till ca 50 mnkr. Om förvaltningens förslag antas av 
kommunfullmäktige kommer projekteringsarbetet att starta 2020. Det kommer att finansieras 
genom att en mindre summa omfördelas från det pågående slamprojektet. Genom att starta 
projekteringsarbetet kan kommunen tillmötesgå länsstyrelsen när det gäller nytt tillstånd samt 
få en mer exakt kostnad för projektet då dagens siffror bygger på en uppskattning. Den exakta 
kostnaden kommer sedan att arbetas in i budgeten för 2021–2022.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

Bedömningen är att utbyggnaden kommer att generera ökade driftskostnader motsvarande ca 
600 tkr/år.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-10-29
Tjänsteskrivelse 2019-09-03

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 274 Dnr: KS 2019/650

Bidrag för snöröjning av enskild väg

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att från och med vintersäsongen 2020/21 införa ett 
kommunalt bidrag till enskilda väghållare för skötsel av snöröjning av enskilda vägar.

I budget för 2020 uppgår budgeterade medel för snöröjning av enskilda vägar till 970 tkr. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på regler för bidrag för snöröjning av enskild väg. 
Förslaget innehåller bland annat skrivningar om vilka som är bidragsberättigade, vilka nivåer 
som gäller för bidraget samt vad som sker när budgeten för snöröjning är förbrukad. 

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-10-29
Tjänsteskrivelse 2019-08-06
Regler för bidrag för snöröjning av enskilda vägar i Stenungsunds kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

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

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 275 Dnr: KS 2019/873

Anpassning av taxa för kontroll av livsmedel med anledning av 
EU:s nya kontrollförordning

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för Tekniska myndighetsnämndens kontroll av 
livsmedel antas att gälla från den 1 januari 2020. 

Sammanfattning av ärendet
EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 börjar att gälla den 14 december 2019. 
Kommunens taxa för livsmedelskontrollen kommer efter detta datum (14 december) delvis att 
bygga på ett regelverk som inte längre gäller. Taxan för kontroll av livsmedel kommer därför 
att behöva anpassas till den nya EU-förordningen, för att säkerställa att kommunen kan ta ut 
avgifter för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-04.
Förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel 2019-10-24. 

Beslut skickas till
susanne.hartzell@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 276 Dnr: KS 2018/447

Mobilitetstrategi Stenungsunds kommun, Uppdragsbeskrivning

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta Mobilitetstrategi för Stenungsunds kommun samt att 
uppföljning sker till kommunstyrelsen inom 18 månader. 

Sammanfattning av ärendet
Tillsammans med framtida infrastrukturåtgärder skall en Mobilitetstrategi illustrera en helhet 
för att Stenungsunds utveckling mot 35 000 invånare år 2035 skall bli trovärdig i 
godkännandeprocesserna för våra kommande detaljplaner. Mobilitetstrategin skall vara en 
parameter vid våra prioriteringar i vår samhällsutveckling.
En helhetsbild har efterfrågats från Trafikverket och Länsstyrelse vid samrådsyttrande i 
detaljplaner och våra löpande samråd med dessa aktörer.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-10-29
Tjänsteskrivelse 2019-09-03
Mobilitetsstrategi Stenungsund 2019-10-01
Bilaga mobilitetsstrategi i Stenungsund 2019-08-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att uppföljning sker till kommunstyrelsen inom 18 
månader.

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

Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 277 Dnr: KS 2019/749

Strategi för krisberedskap och civilt försvar

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta Strategi för krisberedskap och civilt försvar som ersätter
Verksamhetsplan för det centrala krisberedskapsarbetet 2015-2018. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mellan Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska 
kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska ange kommunens inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden. Styrdokumentet ska fastställas av Kommunfullmäktige. I detta 
styrdokument, liksom i övriga styrdokument inom krisberedskapsområdet, avses med 
begreppet samhällsstörning störningar i samhällsviktig verksamhet eller i samhällsviktiga 
anläggningar.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-10-29
Tjänsteskrivelse 2019-09-26
Strategi för krisberedskap och civilt försvar

Beslut skickas till
Dennis.salenborn@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 278 Dnr: KS 2019/751

Ledningsplan Krisberedskap

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta Ledningsplan Krisberedskap, med redaktionella 
ändringar som ersätter Lednings- och informationsplan 2015-2018.

Sammanfattning av ärendet
Ledningsplan Krisberedskap är det styrdokument som avhandlar kommunens hantering före, 
under och efter en samhällsstörning eller extraordinär händelse. Ledningsplanen ska användas 
parallellt med reglemente för krisledningsnämnden, POSOM, kommunens grupp för 
psykosocialt omhändertagande, är en del av kommunens krisberedskapsorganisation. 

Syftet med Ledningsplan Krisberedskap är att den ska tjäna som ett regelverk och som ett stöd 
för kommunens krisledningsorganisation så att den kan bedriva krishanteringsarbetet så 
effektivt som möjligt. 

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-10-29
Tjänsteskrivelse 2019-09-26
Ledningsplan Krisberedskap

Beslut skickas till
Dennis.salenborn@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 279 Dnr: KS 2019/750

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022, offentlig del

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att risk- och väsentlighetsanalysen inför behandling i 
kommunfullmäktige kompletteras med följande skrivning under rubriken 6.1 Identifierade 
risker:
 
6.1.19 Antagonistiska hot - terrorism 
Med antagonistiska hot menas avsiktliga handlingar och illegala hot om exempelvis terrorism, 
sabotage och stöld. Agerandet sker medvetet och av ondo, i syfte att åstadkomma exempelvis 
politisk eller ekonomisk vinning. Enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska kommunen vidta åtgärder för att skydda 
Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott genom att det för Stenungsunds kommuns 
verksamhetsområden finns ett verkningsfullt säkerhetsskydd med hänsyn till verksamhetens 
art, omfattning och övriga omständigheter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Det reviderade förslaget är kommunstyrelsens förslag till risk- och sårbarhetsanalys 2019-
2020, offentlig del.

Kommunfullmäktige beslutar att anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2020 offentlig del, 
som ersätter Risk- och sårbarhetsanalys 2015.

Sammanfattning av ärendet
Krisberedskapsarbetet före en extraordinär händelse handlar om samtliga uppgifter och 
åtgärder som förebygger att händelser inträffar och som förbereder aktörer på att hantera en 
inträffad händelse. En grundläggande del i detta arbete är analysen som varje kommun enligt 
2 kap. 1 § LEH är ålagda att genomföra.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-10-29
Tjänsteskrivelse, 2019-09-26
Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2020, offentlig del. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) föreslår som tillägg att Rubriken Terrorism ska finnas med under 
uppräkningen av identifierade risker under punkt 6:1 i dokumentet Risk- och sårbarhetsanalys 
2019-2022, offentlig del.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Dennis.salenborn@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 280 Dnr: KS 2019/397

Uppföljning av kostnaderna SOLTAK

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera information och förklara uppdraget att återrapportera 
kostnaderna för Soltak som slutfört och 

Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in Soltak AB:s verkställande direktör och Soltak AB:s 
styrelseordförande till kommunstyrelsens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Sektor stödfunktioner prognosticerade i samband med delårsuppföljningen ett underskott för 
2019 om 6 200 tkr. Det prognosticerade underskottet kan uteslutande hänföras till kostnaderna 
för Soltak. Anledningen till underskottet är att Soltak och kommunens budgetprocesser inte är 
i fas med varandra. Kommunen fastställer budget tidigare än Soltak vilket har skapat en 
diskrepans.

Kommunen räknar med att kostnaderna för Soltak som belastar sektor stödfunktioner kommer 
att uppgå till cirka 38 250 tkr år 2019. Tjänsteområde lön står för 24 procent av kostnaderna, 
ekonomi 11 procent och IT 65 procent. År 2019 uppgår det prognosticerade underskottet till 
cirka 11 mnkr. Soltak har prognosticerat ett överskott för bolaget om cirka 6 mnkr. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen bjuder in Soltak AB:s 
verkställande direktör och Soltak AB:s styrelseordförande till kommunstyrelsens 
sammanträde. 

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
2019-11-25

Beslut skickas till
Marcus.starcke@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 281 Dnr: KS 2019/15

Information Trafikverket

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket informerar om följande:

 Trafikverkets roll i samhällsplaneringen.
 Vilka möjligheter finns det att skynda på processer?
 Stenungsunds kommuns prioriterade infrastrukturprojekt.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 282 Dnr: KS 2019/881

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med 
bilagt förslag. Den reviderade delegationsordningen ska gälla från och med 2020-01-01.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att aktualisera laghänvisningarna i 
den reviderade delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2020 ändras kommunstyrelsens reglemente vilket medför ett förändrat 
ansvarsområde för kommunstyrelsen. Vissa myndighetsutövande uppgifter mot enskild som 
kommunstyrelsen idag ansvarar för flyttas då till sociala myndighetsnämnden och tekniska 
myndighetsnämnden. Med anledning av detta behöver kommunstyrelsens delegationsordning 
ses över och delegationer som är hänförliga till de aktuella ansvarsområdena tas bort.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-05
Förslag till Kommunstyrelsens delegationsordning, 2019-11-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att förvaltningen får i uppdrag att aktualisera 
laghänvisningarna.

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

Beslut skickas till
Richard.brown@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 283 Dnr: KS 2019/853

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa hur 
utryckningsorganisationen ser ut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna SBRF:s delårsrapport samt notera revisorernas 
bedömning av rapporten. Kommunfullmäktige har som önskemål att förbundet upprättar en 
plan för återställande av det negativa resultatet.  

Reservation 
Linda-Maria Hermansson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget beslut. 

Sammanfattning av ärendet
SBRF redovisar ett underskott för perioden om 5,9 mnkr. Prognosen pekar på ett underskott 
om 6,5 mnkr för året. Inga justeringsposter finns i balanskravsutredningen och prognosen för 
balanskravsresultatet är därmed detsamma som årets resultat. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-23
Delårsrapport SBRF 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att meningen ”Kommunfullmäktige ger förbundet i 
uppdrag att upprätta en plan för återställande av det negativa resultatet” stryks i beslutet.  
 
Bo Pettersson (S) föreslår att meningen ”Kommunfullmäktige ger förbundet i uppdrag att 
upprätta en plan för återställande av det negativa resultatet” ersätts med ”Kommunfullmäktige 
har som önskemål att förbundet upprättar en plan för återställande av det negativa resultatet” 
och att kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa hur 
utryckningsorganisationen ser ut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag. Därefter frågar 
ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Linda-Maria Hermanssons (C) 
förslag. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons 
(S) förslag.

Beslut skickas till
maria.holmberg@stenungsund.se
pa@sbrf.se
therese.allansson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 284 Dnr: KS 2019/862

Hantering av merkostnader för overheadkostnader 2019 och framåt 
för Södra Bohusläns räddningstjänstförbund

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 288 tkr till Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund för att täcka merkostnader för ökande overheadkostnader för 2019 
samt tillskjuta budget motsvarande 334 tkr för budgetåret 2020. Finansiering sker genom 
ianspråktagande av kommunstyrelsens oförutsedda med 288 tkr för 2019 samt 334 tkr för 
budgetåret 2020.

Sammanfattning av ärendet
I samband med bildandet av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund beräknades budgeten 
för overheadkostnader (OH-kostnader) från medlemskommunerna till 2 030 tkr. Med 
uppräkning är budgeten 2019 2 130 tkr. Kostnaderna för 2019 prognostiseras till 2 960 tkr. 
Merkostnaderna är 930 tkr och består av ökning av HR resurs med 25%, revisionskostnader 
som inte var med i den ursprungliga budgeten, samt ökade kostnader för Soltak. Dessa 
kostnader var svåra att uppskatta vid bildandet av förbundet

Fördelningen motsvarar i kronor för 2019 
Lilla Edet 279 tkr
Stenungsund 288 tkr
Tjörn 363tkr 

De budgeterade OH-kostnaderna för 2020 är 2 183 tkr, efter en uppräkning med 2,5%. 
Kostnaderna beräknas till 3 263 tkr. Tillkommande för 2020 ( se tabell nedan) med en mer 
korrekt kostnad för upphandlingsresurs, dessa var beräknade till 5% och utfallet uppgår till 
20%. Vidare tillkommer en ökning av PO-pålägget 2020 som ökar från 39,2% till 40,15%. 
Detta enligt SKL:s rekommendationer där pålägget för avtalspensioner höjs till 8,70 procent.

Fördelningen motsvarar i ökad budgettilldelning för 2020 om 1 080 tkr
Lilla Edet 324 tkr
Tjörn 422 tkr
Stenungsund 334 tkr.
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Protokoll
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2019-11-25

Merkostnad 2019 Budget 2019 Prognos 2019 Merkostnad 2019
HR-resurs 90 250 160
Soltak inkl bolagsgemensamma kostnader 730 1 400 670
Revision 100 100
Summa 820 1 750 930

Merkostnad 2020 Budget 2020
Beräknad 
kostnad 2020 Merkostnad 2020

Höjt PO 320 320
HR-resurs 92 258 166
Upphandling inkl upph databas 40 120 80
Soltak inkl bolagsgemensamma kostnader 750 1 165 415
Revision 0 100 100
Summa 882 1 963 1 081

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-04
Tjänsteskrivelse Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 2019-11-05

Beslut skickas till
pa@sbrf.se
maria.holmberg@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 285 Dnr: KS 2019/849

Hantering av budgetunderskott 2018 för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 495 tkr till Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbud för att täcka budgetunderskottet 2018. Finansiering sker via den 
kommunala budgeten för räddningstjänsten.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har fattat beslut om att hemställa 
hos medlemskommunerna att tillskjuta underskottet 2018 till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund, med beslutad fördelning enligt §14 i Förbundsordningen. 

Fördelningen motsvarar i kronor: 
Lilla Edet 1 449 tkr
Stenungsund 1 495 tkr
Tjörn 1 888 tkr 

Budgetunderskottet 2018 är 4 832 tkr. Underskottet beror till största delen på ökade 
personalkostnader i form av övertid som uppkommit då organisationen haft vakanser, samt att 
kostnaderna för pensioner har ökat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-22
Tjänsteskrivelse från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 2019-09-20
Protokoll från 2019-01-22 §5

Beslut skickas till
pa@sbrf.se
Maria.holmberg@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 286 Dnr: KS 2019/886

Uppföljning av revisionsrapporter 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gått igenom samtliga under 2019 inkomna revisionsrapporter och förstudier 
för att säkerställa att förvaltningen effektuerar i enlighet med tidigare lämnad åtgärdsplan. 

Revisionsrapporterna som granskats är:

1. Granskning av bokslut 2018
2. Revisionsberättelse 20187
3. Förstudie avseende centrumplanering 2018
4. Grundläggande granskning av Stenungsunds kommun 2018
5. Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret
6. Löpande granskning 2018
7. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-08 med bilaga

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 287 Dnr: KS 2019/531

Uppföljning intern kontroll per augusti 2019 kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ”Uppföljning av intern kontroll per augusti 2019 – 
kommunstyrelsen”.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för internkontroll ansvarar kommunstyrelsen för den interna kontrollen 
inom sitt ansvarsområde. 

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

Internkontrollområdena för 2019 är följande:
1. Risk att utrustning inte återlämnas vid avslut av tjänst och vid byte av utrustning.
2. Risk att kompetensförsörjning inte uppfyller behov och krav.
3. Risk att inköp sker utanför ramavtal.
4. Risk för hot mot personalen.
5. Risk att användare eller egendom skadas i hamnen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-05
Uppföljning intern kontroll per augusti 2019 – kommunstyrelsen 

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 288 Dnr: KS 2019/532

Intern kontrollplan 2020 - kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till intern kontrollplan för 2020 föreligger. 
Ett antal riskområden har identifierats och av dem har fem områden prioriterats.  
Riskområdena är graderade i risk och väsentlighet. Fyra av riskområdena bedöms ha en hög 
risknivå och ett av riskområdena bedöms ha en medelhög risknivå. Dessa områden kommer 
under 2020 att ha förhöjd beredskap vilket innebär att området bevakas särskilt, insatser görs 
för att mäta förekomsten av den beskriva risken och åtgärder vidtas för att undvika att risken 
blir verklighet. Riskområdena är: 

1. Risk att utrustning inte återlämnas vid avslut av tjänst och vid byte av utrustning. 
2. Risk att inköp sker utanför ramavtal. 
3. Risk att personal blir utsatta eller oroar sig för att bli utsatta för hot eller våld från 

medborgare/brukare/ kunder/elever/ anhöriga i sitt arbete.
4. Risk att användare och egendom skadas i hamnen.
5. Risk att det saknas rutiner eller kunskap om rutiner vid krissituationer.                                                                      

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-06
Förslag till intern kontrollplan 2020 – kommunstyrelsen
Bruttolista prioriterade områden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 289 Dnr: KS 2019/892

Anmälningsärende - Intern kontrollplan 2020 Stenungsunds Energi 
och Miljö AB

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds Energi och Miljö AB har följt upp sin kontrollplan. Resultatet från 
uppföljningen har lämnats över till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag
Beslut om intern kontrollplan 2020 Stenungsunds Energi och Miljö AB 2019-11-15
Inter kontrollplan 2020 Stenungsunds Energi och Miljö AB 2019-11-14
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 290 Dnr: KS 2019/892

Anmälningsärende - Intern kontrollplan 2020 för Stenungsundshem 
AB

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsundshem AB har följt upp sin kontrollplan. Resultatet från uppföljningen har lämnats 
över till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag
Beslut om intern kontrollplan 2020 Stenungsundshem AB 2019-11-20
Inter kontrollplan 2020 Stenungsundshem AB 2019-11-18
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 291 Dnr: KS 2018/502

Anmälningsärende - Uppföljning intern kontroll per augusti 2019 - 
Sociala myndighetsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Sociala myndighetsnämnden har följt upp sin intern kontroll per augusti 2019. Resultatet från 
uppföljningen har lämnats över till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Sociala myndighetsnämnden 2019-10-30
Tjänsteskrivelse intern kontroll per augusti 2019-10-30
Intern kontroll augusti deluppföljning sociala myndighetsnämnden 2019-10-30
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 292 Dnr: KS 2018/674

Anmälningsärende - Uppföljning intern kontroll per augusti 2019 - 
Överförmyndarnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämnden har följt upp sin internkontroll per augusti 2019. Resultatet från 
uppföljningen har lämnats över till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag
Överförmyndarnämnden 2019-09-12
Tjänsteskrivelse internkontrolluppföljning per augusti 2019-09-12
Uppföljning internkontroll 2019-09-12
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 293 Dnr: KS 2019/883

Anmälningsärende - Intern kontrollplan 2020 
Överförmyndarnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämnden har följt upp sin kontrollplan. Resultatet från uppföljningen har 
lämnats över till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag
Överförmyndarnämnden 2019-11-06
Inter kontrollplan 2020 Överförmyndarnämnden 2019-11-06
Bruttolista med riskbedömning inför 2020, 2019-11-06
Internkontrollplan 2020, 2019-11-06
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 294 Dnr: KS 2019/184

Hantering av elever på grund av nya gymnasielagen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, i enlighet med tidigare beslut, 
utforma och erbjuda utbildningspaketet Gästvärdsutbildning åt identifierad målgrupp. 

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

Otto Ericsson (Oberoende) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-18 att ge förvaltningen i uppdrag att utforma 
utbildningspaket för personer som fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier men som 
saknade behörighet att komma in på den kommunala vuxenutbildningens ordinarie 
utbildningar. Finansiering skulle 2019 ske genom att kommunstyrelsen ianspråktog upp till 
400 tkr av kommunstyrelsens oförutsedda. Finansieringen för år 2020, för återstående, upp till 
600 tkr skulle beaktas i budgetarbetet. Återkoppling skulle ske inom sex månader till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fick 2019-09-23 en muntlig återkoppling av vad som 
hänt i ärendet efter kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen beslutade då att remittera 
ärendet till välfärdsutskottet för att få svar på varför riktlinjen om matchningen mot 
kommunens arbetsmarknad frångicks och hur stor kostnaden för satsningen varit för 2019 och 
beräknas bli totalt. Till protokollet gjordes en protokollsanteckning om att det saknades 
skriftligt underlag i ärendet.

Förvaltningen valde att under våren 2019 erbjuda målgruppen för kommunstyrelsens beslut 
ett vård- och omsorgsutbildningspaket istället för det gästvärdsutbildningspaket förvaltningen 
redovisat till kommunstyrelsen. Endast en person sökte vård- och omsorgsutbildningen varför 
den inte startade. Samtliga av beslutet berörda personer, boende i Stenungsunds kommun, 
återfinns nu i Vuxenutbildningens ordinarie utbud på grundläggande nivåer vilket inte 
berättigar till tillfälligt uppehållstillstånd.
De medel som för 2019 anvisades från kommunstyrelsens oförutsedda har ännu inte använts.
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-10-24
Sveriges Kommuner och Landsting 2019-10-02
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 198
Kommunstyrelsen 2019-03-18 § 77
Tjänsteskrivelse 2019-02-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) tillstyrker välfärdsutskottets förslag till beslut

Maria Renfors (M) föreslår att kommunen ska avbryta de kommunala anpassningarna av 
kommunens utbildningsutbud för att hantera den så kallade Gymnasielagen. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag. Därefter frågar 
ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) förslag. 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag.

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se

47



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 295 Dnr: KS 2019/857

Uppföljning och prognos oktober 2019

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna rapporten Uppföljning och prognos oktober 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att på nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde presentera information om 2019 års prognosticerade resultat i 
förhållande till 2020 års ramar för sektorerna.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning inom 
vård och omsorg med syfte att hitta förbättringsåtgärder.

Reservation 
Maria Renfors (M) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Utfallet för perioden uppgår till 56,5 mnkr och prognosen för helåret är 60,9 mnkr. Detta är 
31,1 mnkr bättre än budgeterade 29,8 mnkr. Den enskilt största posten som förklarar 
överskottet avser försäljning av exploateringsfastigheter, 23,0 mnkr. Vidare är 
skatteintäkterna och de generella statsbidragen 10,0 mnkr bättre än budget. Kostnaderna för 
pensioner och arbetsgivaravgifter beräknas generera ett överskott om 14,2 mnkr. 

Samtliga sektorer prognostiserar ett underskott och den sammantagna prognosen för 
sektorerna pekar på ett underskott om 38,5 mnkr. Prognosen är en försämring med 2,3 mnkr 
jämfört med den som presenterades i augusti. Försämringen återfinns inom sektor socialtjänst 
och kan främst härledas till köpta platser inom individ och familjeomsorgen. 

Beslutsunderlag
Uppföljning och prognos oktober 2019
Tjänsteskrivelse 2019-11-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) föreslår följande ”Då budgeten för 2020 redan är antagen föreslår vi att 
förvaltningen snarast får i uppdrag att presentera de åtgärder som skulle kunna vända 
kostnadsutvecklingen. Dessa ska presenteras och beredas i respektive utskott och så snart som 
är möjligt redovisas för kommunstyrelsen. Vi anser det viktigt att denna process genast 
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

påbörjas eftersom de förändringar som kräver politiska beslut ska hinna hanteras på 
kommunfullmäktige i tid för att vi ska få resultat av dem under första halvåret 2020”.

Lisbeth Svensson (L) föreslår som tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
utredning inom vård och omsorg med syfte att hitta förbättringsåtgärder

Bo Pettersson (S) tillstyrker liggandeförslag till beslut och föreslår som tillägg att 
förvaltningen får i uppdrag att på nästkommande kommunstyrelsesammanträde presentera 
information om 2019 års prognosticerade resultat i förhållande till 2020 års ramar för 
sektorerna.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag. Därefter frågar 
ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) förslag. 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag.

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

Beslut skickas till
Therese.allansson@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 296 Dnr: KS 2019/871

Ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv och Kusts 
styrelse för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen för samordningsförbundet mellan Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Västra Götalandsregionen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö ska samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning och 
förvaltningsberättelse och handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets 
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-03
Följebrev ansvarsfrihet 2019-03-21
Styrelseprotokoll, 2018-02-21
Styrelseprotokoll, 2018-03-21
Årsredovisning verksamhetsåret 2018, 2018-03-21
Revisorernas årsberättelse 2018, 2018-03-21

Jäv
Agneta Pettersson Bell (ST) och Lena Hedlund (KD) deltog inte i handläggningen av ärendet 
på grund av jäv. 

Beslut skickas till
Per.liljeback@forsakringskassan.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 297 Dnr: KS 2019/872

Samråd om budget för samordningsförbundet Älv och Kust 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna medelstilldelning till Samordningsförbundet Älv & 
Kust för budget 2020 enligt önskemål från Samordningsförbundets styrelse vilket för 
Stenungsunds kommun innebär 452 tkr. Finansiering sker inom ram. 

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Varje år innan den 30 november ska förbundsmedlemmarna som ingår i 
Samordningsförbundet Älv & Kust samråda om nästa års budget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-03
Skrivelse från Samordningsförbundet Älv & Kust Samråd om budget 2019-10-17

Beslut skickas till
Per.liljeback@forsakringskassan.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 298 Dnr: KS 2019/113

Svar på motion om förbud mot raketer och fyrverkerier i 
Stenungsunds kommun väckt av Jimmy Lövgren (MP)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om förbud mot raketer och fyrverkerier med 
hänvisning till att det inte är möjligt för Stenungsunds kommun att införa ett totalförbud mot 
raketer och fyrverkerier på det sätt motionären föreslår. 

Sammanfattning av ärendet
Jimmy Lövgren (MP) inkom 2019-01-31 med en motion om förbud mot raketer och 
fyrverkerier i Stenungsunds kommun. 
Motionären vill att kommunfullmäktige ställer sig bakom ett beslut om att ändra den lokala 
ordningsstadgan så att det införs ett förbud mot att använda raketer och fyrverkerier i hela 
Stenungsund hela året och att det istället anordnas ett kommunalt hållbart nyårsfirande med 
till exempel laserfyrverkerier och annan underhållning.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att det inte är möjligt för 
Stenungsunds kommun att införa ett totalförbud mot raketer och fyrverkerier på det sätt 
motionären föreslår. 

Stenungsunds kommun reglerar idag, i sina allmänna lokala ordningsföreskrifter 
(ordningsstadgan), att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av 
polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och 
övriga omständigheter innebär risk för skada på, eller beaktansvärd olägenhet för person eller 
egendom.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-07
Motion om att förbjuda raketer och fyrverkerier i Stenungsunds kommun av 2019-01-31
Kommunfullmäktige 2019-03-07 § 35  
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

Beslut skickas till
jimmy.lovgren@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 299 Dnr: KS 2018/467

Svar på motion om att utöka och bredda kulturskolans verksamhet - 
Lisbeth Svensson (L)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisningen till förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Reservation
Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L), Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter 
Fortgens (M), och Lena Hedlund (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Svensson (L) inkom 2017 med en motion om att utöka och bredda kulturskolans 
verksamhet. 
Motionären ville ha svar på följande:
 Hur en kommunal musiklektionstjänst med modell från LOV1 kan utformas, kostnader för 

detta och ett intervall för priser för den enskilda eleven i olika volymnivåer. 
 Hur digitala eller andra tekniker kan användas av kulturskolan i Stenungsunds kommun 

för att utöka antalet platser inom kulturskolan samt bredda verksamheten samt kostnader 
för detta. 

 Kostnaden för att ge alla som står i kö en plats, med nu gällande verksamhetsupplägg.

Motionären ville dessutom att utredningen skulle belysa de juridiska förutsättningarna för en 
valfrihetsmodell enligt förslag, kostnaden vid olika volymnivåer, tex. för administration av 
plattformen, lokaler mm. och vilka krav som bör ställas på läraren/instruktören och 
organisationen av kulturskoletjänsten. 

Sammanfattningsvis visar utredningen vid framtagande av ett svar på motionen att införandet 
av valfrihetssystem, för de kommuner som infört det, generellt inneburit minskade köer och 
ett större utbud men också ökade kostnader och ökad administration. 

1 LOV – den lagstiftning som gör det möjligt för kommuner att låta brukare välja utförare av t.ex Hemtjänst.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

Syftet med besvarandet av motionen är att ge kommunfullmäktige tillräckligt med underlag 
för att kunna bifalla eller avslå motionen. Skulle kommunfullmäktige besluta bifalla motionen 
krävs en fördjupad utredning och en gedigen analys.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-10-02
Motion om kulturskolan från Lisbeth Svensson (L) 
Kommunfullmäktige 2017-05-22 § 114

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) föreslår bifall till motionen.

Maria Renfors (M) tillstyrker Lisbeth Svenssons (L) förslag.

Bo Pettersson (S) tillstyrker välfärdsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag. Därefter frågar 
ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lisbeth Svenssons (L) förslag. 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag.

Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstningsresultat
Ja-röst för Bo Petterssons (S) 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), Otto Ericsson (Oberoende), Himan Mojtahedi (S), Linda-Maria 
Hermansson (C), Emma Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP).

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

Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Bo Petterssons (S)
förslag.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

Beslut skickas till
Lisbeth.i.svensson@stenungsund.se
agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 300 Dnr: KS 2019/292

Återrapport – redovisning av vidtagna åtgärder utifrån 
revisionsrapport ”Granskning av det kommunala 
aktivitetsansvaret”

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.  

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera till 
välfärdsutskottet i april.

Sammanfattning av ärendet
EY genomförde december 2018 – februari 2019, på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Stenungsunds kommun, en granskning av det kommunala aktivitetsansvaret. I 
samband med att kommunstyrelsen beslutade överlämna sitt svar på granskningen till 
kommunfullmäktige beslutade kommunstyrelsen för egen del att förvaltningen senast 2019-
11-25 skulle redovisa hur arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret fungerar. Det vill 
säga en uppföljning av att föreslagna åtgärder verkligen genomfördes. Av redovisning 
framgår att en stor del av åtgärdsförslagen är genomförda och att arbete pågår med de delar 
som kräver lite mer tid. Ambitionen är att från och med 1 januari vara helt klara.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-10-01
Kommunstyrelsen 2019-05-27 § 152
Tjänsteskrivelse 2019-04-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att förvaltningen återrapporterar till 
välfärdsutskottet i april.

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
2019-11-25

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 301 Dnr: KS 2019/673

Reglemente för gymnasieskolans lokala programråd

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade reglementet för gymnasieskolans lokala 
programråd.

Sammanfattning av ärendet
Av gymnasieförordningen (2010:2039) 1 kap. 8§ framkommer att det för yrkesprogrammen i 
gymnasieskolan ska finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och 
arbetsliv. Välfärdsutskottet gav förvaltningen 2019-06-12 §32 i uppdrag att till nästa 
utskottsmöte ta fram förslag på regler/riktlinjer för programråden. Förvaltningen presenterade 
ett förslag på välfärdsutskottet 2019-08-28 §46 som återremitterades för tydliggörande av 
bland annat syfte, omfattning, roller och ansvar i programråden. Förvaltningen tog till 
välfärdsutskottets sammanträde 2019-10-30 fram förslag till ett reglemente som beskriver de 
lokala programrådens uppgifter inkl. de politiska representanternas roll. Utöver detta 
tydliggörs bland annat de lokala programrådens sammanträdesfrekvens. 

Välfärdsutskottet beslutade vid sitt möte 2019-10-30 § 67 att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra ytterligare justeringar och kompletteringar i förslaget till reglemente gällande val av 
politiska representanter och dessa personers uppgifter samt de studerandes möjlighet till insyn 
i verksamheten och möjlighet att påverka utbildningens upplägg och genomförande. Reviderat 
förslag till reglemente för gymnasieskolans lokala programråd presenteras i separat bilaga 
daterad 2019-11-05. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-04
Bilaga reglemente, reviderad 2019-11-05
Protokoll VÄL 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-09-12
Bilaga reglemente, 2019-09-19
Protokoll VÄL 2019-08-28
Tjänsteskrivelse 2019-06-25
Bilaga Politisk representation i programråden på gymnasiet 2019-08-28
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

Beslut skickas till
nina.bergman@stenungsund.se
niclas.brattefors@stenungsund.se
staffan.hallstrom@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 302 Dnr: KS 2019/765

Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar fastställa samverkansavtal kring vuxnas lärande i 
Göteborgsregionen under förutsättning att övriga GR-kommuner fattar likalydande beslut.

Avtalet avser verksamheten från och med 2020-01-01 och gäller till och med 2023-12-31. 

Genom detta avtal upphör det tidigare avtalet ”Avtal för vuxnas lärande fr.o.m. 2014-01-01 
om samverkan kring yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning inom GR att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen föreligger. 

Avtalet avser verksamheten från och med 2020-01-01 och gäller till och med 2023-12-31. 

Genom detta avtal upphör det tidigare avtalet ”Avtal för vuxnas lärande fr.o.m. 2014-01-01 
om samverkan kring yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning inom GR att gälla.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-15
Göteborgsregionens förbundsstyrelses beslut av 2019-09-27 § 73
Förslag till nytt samverkansavtal
Befintligt samverkansavtal

Beslut skickas till
jennifer.holm@stenungsund.se
gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 303 Dnr: KS 2019/835

Utnämnande av säkerhetsskyddschef

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Dennis Salenborn till säkerhetsskyddschef för 
Stenungsunds kommun. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt säkerhetsskyddsförordningen och Sveriges kommuners och landstings (SKL) 
överenskommelse med myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska alla 
kommuner utse en säkerhetsskyddschef. Denne person ska kontrollera att kommunens 
verksamheter bedrivs i enlighet vad som framkommer i säkerhetskyddslagen och 
säkerhetsskyddsförordningen. Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd 
kommundirektören. 

Dennis Salenborn är säkerhetssamordnare och arbetsleds av sektorchef för stödfunktioner. I 
de uppgifter som rör säkerhetsskydd kommer han dock att rapportera till kommundirektören. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-17

Beslut skickas till
Dennis.salenborn@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 304 Dnr: KS 2019/420

Svar på återremiss om revidering av riktlinjer för utmärkelsen årets 
förening

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för utmärkelsen Årets förening.  

Sammanfattning av ärendet
Välfärdsutskottet återremitterade ärenden 2019-10-02 för att säkerställa tydlighet kring vem 
som kan tilldelas priset i riktlinjerna. Bildnings- och socialutskottet gav 2017-05-04 
förvaltningen i uppdrag att ta fram nya kriterier för utmärkelsen Årets förening. 2019-10-08 § 
56 presenterades ett förslag på välfärdsutskottet som återremitterades till förvaltningen för 
komplettering.

Enligt de riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige 2012-04 10 § 66 delas priset ut till 
en förening vars arbete utmärkts av engagemang och utveckling av medlemmarnas 
gemensamma intressen. Hänsyn kan tas till den tid som föreningen varit verksam i 
kommunen. Enligt de nya riktlinjerna bör priset gå till en i Stenungsund verksam förening 
som präglas av engagemang och utveckling och som särskilt utmärkt sig under året.  

Priset ska stimulera och utveckla föreningsarbetet. I tidigare riktlinjer angavs att syftet var att 
uppmärksamma föreningar som gör en värdefull insats för föreningslivet i Stenungsunds 
kommun. I samband med revideringen av riktlinjerna tydliggörs och breddas denna skrivning 
till att omfatta föreningar som gör en värdefull insats för föreningslivet och/eller 
Stenungsunds kommun i stort. 

Kommunstyrelsen har 2019-04-29 § 118 delegerat beslutet att utse Årets förening till 
välfärdsutskottet. Tidigare utsåg bildnings- och socialutskottet Årets förening.  

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-10-03
Riktlinjer för utdelning av utmärkelsen Årets förening 2019-10-03, nytt förslag
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

Riktlinjer för utdelning av utmärkelsen årets förening, 2012-04-10, gällande
Protokollsutdrag, BSU, 2017-05-04 § 35
Protokollsutdrag, BSU, 2019-10-02 § 56

Beslut skickas till
Nina.bergman@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 305 Dnr: KS 2019/804

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande 
konsulentverksamhet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ”Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg om 
konsulentverksamhet, daterad 2019-11-07” som kommunstyrelsens yttrande. 

Sammanfattning av ärendet
Sedan 1 april 2018 gäller tillståndsplikt för verksamhet som har till uppgift att till kommuner 
föreslå familjehem och jourhem samt som lämnar stöd till sådana hem som tar emot barn. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en granskning av kommuner som kan 
använda sig av konsulentverksamheter och fokus i granskningen är att ta reda på om 
kommunerna kontrollerar att verksamheterna har de tillstånd som krävs. IVO uppfattar att det 
föreligger en risk att det finns barn som är placerade i olovliga verksamheter, det vill säga 
som saknar tillstånd. IVO gör med anledning av det en riktad granskning mot ett antal 
kommuner/stadsdelar inom Västra Götalands och Hallands län. 

Stenungsunds kommun har haft barn placerade i sådana verksamheter som kräver tillstånd 
och kommunen har kontrollerat dessa verksamheter i samband med placering av barnen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-25
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg om konsulentverksamhet, daterad 2019-11-07
Begäran från IVO daterad 2019-10-02

Beslut skickas till
Registrator.sydvast@ivo.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 306 Dnr: KS 2019/854

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande ett ej 
verkställt beslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ”Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande 
ett ej verkställt beslut daterat 2019-11-07”, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som 
kommunstyrelsens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av särskild 
avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut i Stenungsunds kommun (16 kap. 6 a § 
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL). Underlag har begärts in i ärendet för att bedöma om 
dröjsmålet med att verkställa beslutet har varit oskäligt långt.

Brukaren ansökte 180920 om insats för bostad med särskild service och beviljas 181107 
insats i form av bostad med särskild service enligt 9 § 9 p LSS. Under en period har brukaren 
haft svårigheter med att rekrytera assistenter. God man har ansökt om utökad assistans hos 
Försäkringskassan då behov av dubbelassistans har ökat. 

191018 upphör beslutet om insats med bostad för särskild service 9 § 9 p. LSS på egen 
begäran. Därmed har inte insatsen varit aktuell då brukaren har beviljats utökning och 
insatsen personlig assistans vilket är en samlad insats som ska täcka den enskildas totala 
behov av dagligt stöd. 

Eftersom brukaren är nöjd och assistansen fungerar bra har det inte varit aktuellt med någon 
annan insats från kommunen under denna period. Behovet av dagligt stöd har tillgodosetts av 
Försäkringskassan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-04
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande ett ej verkställt beslut daterat 2019-
11-07
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att texten ”… samt förklara paragrafen omedelbart justerad.” stryks 
i sista meningen i beslutet.

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

Beslut skickas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 307 Dnr: KS 2019/916

Avkastningskrav för Stenungsundshem

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avkastningskravet för Stenungsundshem AB till lägst 
3,5 % årligen. Beslutet gäller från 2020.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att sänka avkastningskravet för 
Stenungsundshem AB från nuvarande 3,9% till 3,5%. 

Kommunen ska i egenskap av ägare för Stenungsundshem AB ställa marknadsmässiga 
avkastningskrav på bolaget. Av ägardirektiv för Stenungsundshem AB framgår att 
kommunens krav på bolaget är en marknadsmässig direktavkastning på fastigheternas 
bedömda marknadsvärde. I ägardirektiven anges att det är kommunstyrelsen som fastställer 
nivån på avkastningskravet och att det är bolagets styrelse som tillser att fastigheterna 
värderas enligt vedertagna principer.

Förvaltningen har gjort en juridisk- och ekonomisk granskning av förslaget att sänka 
avkastningskravet. Den sammanfattande bedömningen är att ett avkastningskrav på 3,5% är 
marknadsmässigt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-14
Sköldeberg FastighetsVärdering, Promemoria om marknadsmässig avkastning för 
Stenungsundshem AB, maj 2018

Beslut skickas till
Stenungsundshem AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 308 Dnr: KS 2019/903

Skrivelse angående exploatörsdriven planprocess

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
exploatörsdriven detaljplaneprocess samt processer för ändring av detaljplan. 

Förslaget redovisas för allmänna utskottet senast första kvartalet 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Stenungsund, Centerpartiet i Stenungsund, Stenungsundspartiet, 
Vänsterpartiet i Stenungsund och Miljöpartiet i Stenungsund har inkommit med en skrivelse 
angående exploatörsdriven planprocess.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-11-14
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 309 Dnr: KS 2019/909

Skrivelse angående politisk styrgrupp

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en politiskt utsedd styrgrupp bestående av allmänna 
utskottets ledamöter.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Stenungsund, Centerpartiet i Stenungsund, Stenungsundspartiet, 
Vänsterpartiet i Stenungsund och Miljöpartiet i Stenungsund har inkommit med en skrivelse 
angående politisk styrgrupp.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-11-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att den politiskt utsedda styrgruppen ska bestå av 
allmänna utskottets ledamöter.

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
2019-11-25

§ 310 Dnr: KS 2019/911

Skrivelse angående avgiftsfri grundskola

Beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta fram ett förslag till riktlinjer för 
avgiftsfri grundskola.

Protokollsanteckning
Maria Renfors (M): Moderaterna yrkar på avslag. Vi anser att sektor utbildning i den 
arbetsintensiva vardag man har att hantera inte behöver fler uppdrag och att kommunen inte 
behöver ännu ett dokument med riktlinjer. Det här hanteras redan av skollagen, damma av 
kunskapen och tillämpa.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Stenungsund har inkommit med en skrivelse angående avgiftsfri 
grundskola.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-11-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår skrivelsen. 

Bo Pettersson (S) tillstyrker skrivelsen. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan i enlighet med skrivelsen och konstaterar att så 
sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 311 Dnr: KS 2019/76

Begäran om entledigande som ersättare i allmänna utskottet - 
Nedzad Deumic (KD)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Nedzad Deumic (KD) som ersättare i allmänna 
utskottet.

Sammanfattning av ärendet
Nedzad Deumic (KD) har inkommit med en begäran om entledigande.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-11-06

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 312 Dnr: KS 2018/411

Val av ersättare i allmänna utskottet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Lena Hedlund (KD) till ersättare i allmänna utskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Hedlund (KD) föreslår Lena Hedlund (KD) till ersättare i allmänna utskottet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lena Hedlunds (KD) 
förslag och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 313 Dnr: KS 2019/76

Begäran om entledigande som ledamot i välfärdsutskottet - Lena 
Hedlund (KD)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Lena Hedlund (KD) som ledamot i välfärdsutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Lena Hedlund (KD) har inkommit med en begäran om entledigande. 

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-11-06

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 314 Dnr: KS 2018/411

Val av ledamot i välfärdsutskottet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Nedzad Deumic (KD) till ledamot i välfärdsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Hedlund (KD) föreslår Nedzad Deumic (KD) till ledamot i välfärdsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lena Hedlunds (KD) 
förslag och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 315 Dnr: KS 2018/539

Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av inkomna skrivelser och protokoll och noterar 
informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar har inkommit till kommunstyrelsen:

 Inkommen skrivelse angående Lex Maria och Lex Sara anmälningar - korttidsboende 
Syrenen.

 Protokoll Södra Bohusläns räddningstjänstförbund från den 2 oktober 2019.
 Protokoll Stenungsundshem AB från den 21 oktober 2019.
 Protokoll Stenungsunds Energi och Miljö AB från den 23 oktober 2019.
 Protokoll Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme från den 23 oktober 2019.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 316 Dnr: KS 2018/361

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 317 Dnr: KS 2018/576

Regional information

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
 GR politiska styrgrupper: GR-möte den 22 november. Delregionalt ägarråd och möte 

med kollektivtrafiknämnden. Diskussioner om framtida zoner och kostnader. 
Avrapportering av branschrådets kompetensförsörjning.

 SOLTAK AB styrelse: Inget att rapportera.
 Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds styrelse: Inget att rapportera.
 Södra Bohusläns turisms styrelse: Inget att rapportera.
 Samordningsförbundet: Inget att rapportera.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 318 Dnr: KS 2019/15

Information från kommundirektör

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Inget att rapportera.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 319 Dnr: KS 2019/15

Ansökan Glokala Sverige 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka in ansökan till Glokala Sverige 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att ansökan skickas in till Glokala Sverige 2020.

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