
Protokoll          
                  Kommunstyrelsen

2020-09-21
 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-09-21 
Tid: 10:00-16:20 
Plats: Kulturhuset Fregatten 
 
Beslutande 
Bo Pettersson (S), ordförande jäv § 311 
Himan Mojtahedi (S) ersätter Bo Pettersson (S) § 311 
Agneta Pettersson Bell (ST), förste vice ordförande, ordförande § 311 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande 
Melisa Nilsson (S) 
Jan Rudén (S) 
Helena Nävergårdh (M) ersätter Johan Jönsson (M) 
Wouter Fortgens (M) 
Alexandra Odelsheim (SD) ersätter Ulla Johansson (SD) §§ 305-324 
Maria Möller Berndtsson (L) ersätter Ulla Johansson (SD) §§ 325-335 
Ida Melin (S) ersätter Håkan Larsson (Oberoende) §§ 305-310, 312-335 
Ida Melin (S) jäv § 311 
Christian León Lundberg (ST) ersätter Håkan Larsson (Oberoende) §§ 311 
Lisbeth Svensson (L) 
Göder Bergermo (L) deltar på distans 
Nedzad Deumic (KD) 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Emma Ramhult (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
 
Ersättare 
Himan Mojtahedi (S) §§ 305-310, 312-335 
Christian León Lundberg (ST) §§ 305-310, 312-335 
Maria Möller Berndtsson (L) §§ 305-325 
Jakob Hallman (KD) 
 
Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Elisabeth Andreasson, sektorchef utbildning 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst  
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Christer Larsson, personalchef  
Hanna Landén Freij, kommunikationschef 
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Richard Brown, kommunsekreterare 
Sophie Nygren, kommunsekreterare 
Hans Gillenius (L), kommunrevisor 
Therese Allansson, redovisningsekonom § 305-308 
Lisa Bertilsson, mark- och exploateringsingenjör § 309-310 
Stefan Svedhem, strategisk projektledare § 309-311 
Veronica Götzinger, verksamhetschef §§ 309-311 
Cecilia Norlander, planarkitekt § 314 
Peter Nilsson, planarkitekt § 313 
Carl Besslinger, kommunpolis § 312 
Helena Maxon, administrativ chef § 324 
Jessica Andersson, mark- och exploateringsingenjör § 315 
 
 
Justeringsdag: 2020-09-23 
 
Justerare: Wouter Fortgens (M) 
   
 
 
 
 
Richard Brown Bo Pettersson (S) Wouter Fortgens (M)   
sekreterare Ordförande §§ 305-310, 

312-335 
justerare  

 
 
  
Agneta Pettersson Bell (ST) 
ordförande § 311    
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Justeringsdatum: 2020-09-23 
Paragrafer: 305-335  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-09-23 
Datum då anslaget tas ned: 2020-10-15 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Richard Brown  
sekreterare 
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Innehållsförteckning 

 

    

§ 305 Fastställande av föredragningslistan   

§ 306 Strategisk plan 2021-2023, budget 2021 KS 2020/233  

§ 307 Utökat underhåll i kommunens lokaler 2020 KS 2020/690  

§ 308 Delårsrapport 2020, Stenungsunds kommun KS 2020/685  

§ 309 Genomförande av gång- och cykelväg vid 

Solgårdsvägen, godkännande av 

budgetförutsättningar och avtal med 

Trafikverket 

KS 2019/53  

§ 310 Avtal med Trafikverket om medfinansiering 

avseende planläggningsprocess och projektering 

i projektet resecentrum 

KS 2018/91  

§ 311 Begäran om planeringsbesked för detaljplan CW 

Borgs väg 

KS 2018/332  

§ 312 Ungdomssituationen i Stenungsund KS 2020/757  

§ 313 Beslut om granskning för detaljplan för del av 

Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden 

KS 2013/916  

§ 314 Antagande av detaljplan på del av Kyrkenorum 

5:1 och Norums-Torp 1:27, Hallerna förskola 

KS 2018/425  

§ 315 Arrendeavtal med Stenungsunds Motorsällskap 

på fastigheterna Hammar 1:7 och Smederöd 1:9 

m fl 

KS 2018/56  

§ 316 Projektering och upphandling för ombyggnation 

av Kyrkenorumskolan 

KS 2020/629  

§ 317 Behov av underhållsåtgärder och mindre 

ombyggnation av boningshuset på Toröd 

KS 2020/641  

§ 318 Svar på revisionsrapport - Grundläggande 

granskning 2019 

KS 2020/267  

§ 319 Svar på revisionsrapport - Löpande granskning 

2019 

KS 2020/367  
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§ 320 Redovisning av oavslutade motioner KS 2020/142  

§ 321 Reviderad fordonspolicy för Stenungsunds 

kommun 

KS 2020/420  

§ 322 Tillsättande av en tillfällig beredning för att 

utveckla kommundelsstämmorna - 

beredningsdirektiv 

KS 2020/582  

§ 323 Redovisning av partistödet 2019 samt 

utbetalning av partistöd för 2021 

KS 2020/616  

§ 324 Införande av avgift för borgerlig vigsel KS 2020/763  

§ 325 Utredning av möjligheten att erbjuda 

matdistribution i form av kylda matlådor 

KS 2018/12  

§ 326 Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 

Stenungsunds kommun och Kvinnojouren i 

Stenungsund 2020 

KS 2020/684  

§ 327 Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 

2, 2020 

KS 2020/319  

§ 328 Föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte 

utanför kommunen 2020 

KS 2020/343  

§ 329 Uppdrag till förvaltningen att införa 

"Innovationsarbete - Lilla i" eller motsvarande 

inom sektor stödfunktioner initierat av Agneta 

Pettersson Bell (ST) 

KS 2020/770  

§ 330 Val av ledamot i folkhälsorådet KS 2020/6  

§ 331 Inkomna skrivelser och protokoll till 

kommunstyrelsen 

KS 2020/7  

§ 332 Redovisning av delegationsbeslut KS 2020/88  

§ 333 Regional information KS 2020/9  

§ 334 

§ 335 

Information från kommundirektör 

Extra kommunstyrelsesammanträde den 8 

oktober 2020 

KS 2020/2  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 305  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 306 Dnr: KS 2020/233 
 
Strategisk plan 2021-2023, budget 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
  
1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona.  
2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 570 tkr.  
3. Fastställa att partistödet för 2021 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i 

juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till 
varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av 
budgeterat belopp per mandat och år.   

4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 130 mnkr för 2021. 
5. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2021-2023, Budget 2021” med däri ingående ramar 

för drift och investeringar. 
6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Reservation 
Maria Renfors (M), Helena Nävergårdh (M), Wouter Fortgens (M), Lisbeth Svensson (L), 
Göder Bergermo (L) och Nedzad Deumic (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag på punkt 5. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-31, Strategisk plan 2021-2023, Budget 2021 
Strategisk plan 2021-2023, Budget 2021 
Budgettext MLKD 2021 
Budgetförslag 2021 Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna 
Budgetförslag 2021 Sverigedemokraterna 
Yrkande Lärarförbundet 
Yrkande Lärarnas Riksförbund 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

Yrkande Vision 
Yrkande Kommunal 
Tilläggsyrkande Kommunal 
Yrkande Arbetsterapeuterna 
Yrkande Psykologförbundet 
Yrkande Vårdförbundet 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen fattar beslut i budgetens olika delar var för sig 
enligt följande:  
 

1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona.  
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona.  
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons 
(S) förslag och konstaterar att så sker.  
 

2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 570 tkr.  
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
besluta fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 570 tkr.  
 
Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
besluta fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 315 tkr. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons 
(S) förslag.  
 

3. Fastställa att partistödet för 2021 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % 
av det i juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett 
grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerade i 
fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av budgeterat belopp per 
mandat och år.  
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa att partistödet för 2020 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av 
det i juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % 
som delas lika till varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd 
som uppgår till 80 % av budgeterat belopp per mandat och år.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

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

4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 130 mnkr för 2021.  
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 130 mnkr för 2021.  
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons 
(S) förslag och konstaterar att så sker.  
 

5. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2021-2023, Budget 2021” med däri 
ingående ramar för drift och investeringar.  
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2021-2023, Budget 2021” med däri ingående 
ramar för drift och investeringar.  
 
Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa dokumentet ”Budget 2021 MLKD” med däri ingående ramar för drift och 
investeringar.  
 
Alexandra Odelsheim (SD) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att fastställa dokumentet ”Budget 2021 Sverigedemokraterna” med däri 
ingående ramar för drift och investeringar. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo 
Petterssons (S) förslag.  
 
Omröstning begärs och genomförs.  
 
Bo Petterssons (S) förslag godkänns som huvudförslag.  
 
Ordföranden börjar med att ställa Maria Renfors (M) förslag mot Alexandra 
Odelsheims (SD) förslag.  
 
Ja-röst för Maria Renfors (M) förslag. 
Nej-röst för Alexandra Odelsheims (SD) förslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Maria Renfors (M), Helena Nävergårdh (M), Wouter 
Fortgens (M), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L), Nedzad Deumic (KD). 
 
Följande ledamot röstar nej: Alexandra Odelsheim (SD). 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell 
(ST), Melisa Nilsson (S), Jan Rudén (S), Ida Melin (S), Linda-Maria Hermansson (C), 
Emma Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Med 6 ja-röster, 1 nej-röst faller Alexandra Odelsheims (SD) förslag. 
 
Beslutsgången fortsätter 
Ordföranden fortsätter beslutsgången med att ställa Bo Petterssons (S) förslag mot 
Maria Renfors (M) förslag. 
 
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), Ida Melin (S), Linda-Maria Hermansson (C), Emma 
Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Helena Nävergårdh (M), Wouter 
Fortgens (M), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Nedzad Deumic (KD).  
 
Följande avstår från att rösta: Alexandra Odelsheim (SD).  
 
Med 8 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Bo Petterssons (S) 
förslag till beslut.  
 
Reservation redovisas under beslutet. 
 

6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna  
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa de ekonomiska styrprinciperna.  
 
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
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 307 Dnr: KS 2020/690 
 
Utökat underhåll i kommunens lokaler 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ett utökat underhåll i kommunens lokaler under 
2020 för 3 900 tkr. Finansiering sker inom ram.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen underhåller löpande sina fastigheter utifrån gällande underhållsbudget och 
framtagen underhållsplan. Det yttre underhållet prioriteras i första hand. Syftet är att hålla 
fastigheterna friska och säkerställa att deras värde bibehålls. Inre underhållsprojekt skjuts 
ibland framåt i tiden, bland annat på grund av att underhållsbudgeten inte räcker till.  
 
Kommunens och sektor stödfunktioners prognoser för helåret är positiva och det finns därför 
utrymme för att under 2020 göra ytterligare underhåll. Förvaltningen har identifierat flera inre 
projekt som med fördel kan tidigareläggas och genomföras under hösten. Utifrån rådande 
omständigheter avseende covid-19 är det även positivt för näringslivet om fler projekt kan 
genomföras tidigare än planerat.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-03 
 
Beslut skickas till 
marcus.starcke@stenungsund.se 
erica.bjarsved@stenungsund.se 
anna.heed@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 308 Dnr: KS 2020/685 
 
Delårsrapport 2020, Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa för förändringar i 
redovisningsprinciperna samt att tidigare beslut i kommunstyrelsen angående 
anställningsprövning inom sektor samhällsbyggnad upphör. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Delårsrapport 2020, Stenungsunds kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utfallet för perioden uppgår till 86,2 mnkr, vilket kan jämföras med 40,9 mnkr vid samma 
period föregående år.  

Prognosen för helåret är 87,6 mnkr, vilket är 64,2 mnkr bättre än budgeterade 23,4 mnkr och 
54,9 mnkr bättre än aprilprognosen. Den enskilt största posten som förklarar förändringen 
jämfört med aprilprognosen är det statsbidrag om 44,1 mnkr som kommunen erhållit i tillskott 
för Covid-19. Totalt är prognosen för skatteintäkter och statsbidrag 37,6 mnkr högre än 
budget. 
 
Sektorernas sammantagna prognos är ett överskott om 11,5 mnkr. Detta är en förbättring med 
8,5 mnkr jämfört med prognosen i april. 
 
Antalet månadsavlönade anställda den 31 juli var 2 342, en minskning med 33 anställningar 
jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron uppgår till 7,8 %, vilket är en 
ökning med 1,3 procentenheter och förklaras av Covid-19.  

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 101,8 mnkr för perioden. Prognosen är 198,4 
mnkr, vilket är 118,9 mnkr lägre än årets investeringsram. Avvikelsen beror främst på projekt 
som blivit förskjutna i tid.   

Stenungsundshem och Stenungsunds Energi redovisar positiva resultat för perioden, 20,9 
mnkr respektive 4,2 mnkr. Prognosen för helåret för Stenungsundshem uppgår till 32,3 mnkr 
och för Stenungsunds Energi till 4,4 mnkr. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

Av de av kommunfullmäktige fastställda målen bedöms 93 % bli uppfyllda eller delvis 
uppfyllda vid årets slut. Med hänvisning till detta görs också prognosen att Stenungsunds 
kommun under 2020 kommer att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-15 
Delårsrapport 2020, Stenungsunds kommun 
Verksamhetsplan 2020, uppföljning per augusti 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag och att kommunstyrelsen beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att redovisa för förändringar i redovisningsprinciperna samt att 
tidigare beslut i kommunstyrelsen angående anställningsprövning inom sektor 
samhällsbyggnad upphör. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Therese.allansson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 309 Dnr: KS 2019/53 
 
Genomförande av gång- och cykelväg vid Solgårdsvägen, 
godkännande av budgetförutsättningar och avtal med Trafikverket 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen ett genomförande av gång/cykelväg 
mellan Södra vägen och Solgårdsvägen. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan kommunen och Trafikverket 
avseende kostnadsfördelning för utredningsfasen. För genomförandefasen kommer ett nytt 
avtal att skrivas men de finansiella intentionerna kring ett eventuellt genomförande beskrivs i 
detta första avtal. Trafikverket står helt för kostnaderna upp till budgeterad nivå, ca 7 mnkr 
inkluderat felmarginalen upp till totalt 8 mnkr. Skulle kostnaden överskrida 8 mnkr står 
kommunen för 50% av överstigande del. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Efter stängningen av de två plankorsningarna (Södra vägen och Solgårdsvägen) har olika 
alternativ diskuterats och utretts. Först var en tunnel huvudalternativet men på grund av lång 
implementeringstid och hög kostnad övergick studien till att återinsätta plankorsningen vid 
Solgårdsvägen men nu också med bom utöver tidigare ljus/ljud. Detta togs beslut om i 
kommunfullmäktige som en rekommendation från kommunen. Som alternativ till den 
beslutade plankorsningen för gång och cykel över Bohusbanan vid Solgårdsvägen föreslås en 
gång- och cykelväg längs järnvägen öster om denna mellan Södra vägen och Solgårdsvägen. 
Åtgärden kopplar väl till de övriga planerade åtgärder såsom gång- och cykeltunnel vid nya 
resecentrum strax norr om aktuellt område, samt en möjlig etablering av gång/cykel/bil-tunnel 
vi nytt Nösnäsmot strax söder om aktuellt område. 
 
Trafikverket står helt för kostnaderna upp till budgeterad nivå, ca 7 mnkr och även 
felmarginalen upp till totalt 8 mnkr. Skulle kostnaden överskrida 8 mnkr står kommunen för 
50% av överstigande del. Tidplan för genomförande tas fram i utredning/projekteringsfasen. 
Förbehåll för genomförande är att de två privatägda fastigheterna som berörs kan lösas in till 
de delar som krävs. Kostnad för denna markinlösen ingår i den angivna budgeten på ca 7 
mnkr till ett uppskattat marknadsvärde. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

 
Ett avtal mellan kommunen och Trafikverket som styr villkoren kring utredningsfasen 
föreligger. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-07 
Avtalsförslag för utredningsfasen, Stenungsunds kommun/Trafikverket 2020-09-08 
Förstudierapport Solgårdsvägen GCV 2020-08-10 
 
 
Beslut skickas till 
stefan.svedhem@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 310 Dnr: KS 2018/91 
 
Avtal med Trafikverket om medfinansiering avseende 
planläggningsprocess och projektering i projektet resecentrum 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För närvarande arbetar Stenungsunds kommun med framtagande av detaljplan för nytt 
resecentrum. Parallellt med det arbetar Trafikverket för att kunna utföra byggnation av deras 
anläggning inom det nya resecentrumet. 

Trafikverket behöver, för att kunna fortsätta arbetet, avtala med Stenungsunds kommun om 
medfinansiering avseende planläggningsprocess och projektering. Medfinansieringen innebär 
att Stenungsunds kommun betalar hela Trafikverkets kostnad för dessa åtgärder. 

Bedömningen är att kostnaden enligt detta avtal kommer att rymmas inom budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-31 
Medfinansieringsavtal – avseende planläggningsprocess och projektering, Stenungsunds 
resecentrum 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs och behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 8 oktober. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 311 Dnr: KS 2018/332 
 
Begäran om planeringsbesked för detaljplan CW Borgs väg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för klargörande gällande hur de 60 
lägenheterna i Trygghetsboendet säkerställs då det saknas en huskropp jämfört med beslut 
samt att ärendet behandlas i kommunstyrelsen den 8 oktober. 
 
Jäv 
Bo Pettersson (S) och Ida Melin (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns möjlighet för kommunen att i ett pågående detaljplanearbete begära ett 
planeringsbesked hos Länsstyrelsen och få in ställningstaganden i frågor kopplade till 
ingripandegrunderna och därmed underlätta handläggningen av detaljplanen. 
Ställningstagandena är specifika och handlar om aspekter av ingripandegrunderna där 
förarbeten bedöms och lag och rättspraxis tolkas. Planeringsbeskedet innebär då att 
kommunen kan få tidiga och tydliga besked om förutsättningarna för att genomföra ett 
planförslag, vilket kan förenkla detaljplanprocessen.  
 
Kommunen och exploatören anser att det råder osäkerhet om hur länsstyrelsen och berörda 
myndigheter kommer att bedöma risksituationen för planområdet. Därför vill kommunen och 
exploatören klargöra denna fråga i ett planeringsbesked från Länsstyrelsen innan ett mer 
detaljerat planförslag tas fram.  
 
En riskutredning har utförts under pågående detaljplanearbete för CW Borgs väg. I 
riskutredningen har riskerna för farligt gods från Bohusbanan analyserats samt de 
samhällsrisker som kan uppkomma vid bebyggelse i nära anslutning till Bohusbanan. 
Slutsatserna från denna riskutredning avses stämmas av med berörda myndigheter i  
ett tidigt skede, vilket bedöms bidra till ett mer distinkt planeringsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-31 
Riskutredning CW Borgs väg, Stenungsund 2020-08-31 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att ärendet återremitteras för klargörande gällande hur de 
60 lägenheterna i Trygghetsboendet säkerställs då det saknas en huskropp jämfört med beslut 
samt att ärendet behandlas i kommunstyrelsen den 8 oktober. 
 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells (ST) 
förslag.  
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för Agneta Pettersson Bells (ST) förslag. 
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag.  
 
Följande ledamöter röstar ja: Christian León Lundberg (ST), Agneta Pettersson Bell (ST), 
Melisa Nilsson (S), Jan Rudén (S), Himan Mojtahedi (S), Linda-Maria Hermansson (C), 
Emma Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Helena Nävergårdh (M), Wouter Fortgens 
(M), Alexandra Odelsheim (SD), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Nedzad 
Deumic (KD). 
 
Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Agneta Pettersson 
Bells (ST) förslag. 
 
 
Beslut skickas till 
Anders.hulterstrom@stenungsund.se 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 312 Dnr: KS 2020/757 
 
Ungdomssituationen i Stenungsund 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan ta fram förslag på 
hur kommunen långsiktigt och förebyggande kan motverka den ungdomsproblematik som vi 
har sett de senaste åren, och som blivit tydlig med den senaste tidens större samlingar av 
ungdomar med tillhörande stök och oro på Stenungstorg.   
 
De frågeställningar som ska besvaras är bland annat: 
  

• Vilka samarbeten finns. 
• Redogörelse av vilka åtgärder som vidtas i dag och kan vidtas på kort sikt. 
• Hur kan nuvarande resurser omfördelas så de finns tillgängliga på en större del av 

dygnet och veckan. 
• Hur är den upplevda tryggheten i kommunen. 
• Hur kan samarbetet med civilsamhället utvecklas. 
• Ungdomarnas perspektiv tas med i arbetet. 
• Åtgärder som kan vidtas på kort sikt ska prioriteras först, medan det långsiktiga, 

viktiga, förebyggande arbetet pågår. 
• Kommundirektören får i uppdrag att återkoppla till kommunstyrelsen vid nya 

händelser.  
• Gruppledarna skriver fram ett utkast till brev som sedan kommunstyrelsen tar ställning 

till vid nästa ordinarie sammanträde. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av senaste tidens större samlingar av ungdomar med tillhörande stök och 
oro på Stenungstorg får förvaltningen i uppdrag att redogöra för vilka åtgärder som hittills 
vidtagits samt att i samverkan mellan socialtjänst, skola, fritid, folkhälsoplanerare, 
drogförebyggare och andra relevanta aktörer identifiera vilka åtgärder som kan behöva vidtas 
ur ett långsiktigt och förebyggande perspektiv. 
  
Det är många aspekter som spelar in när människor upplever att platser blir till tillhåll där 
ordningen störs. Frånvaron av vuxna lyfts ofta in som en viktig orsak. Det finns en oro för att 
droganvändandet bland i synnerhet våra unga ökar. Det blir en negativ spiral när ungdomar 
och unga vuxna stör ordningen och äldre tycker det blir obehagligt att vistas på samma 
platser. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-09-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår som tillägg att åtgärder som kan vidtas på kort sikt ska 
prioriteras först, medan det långsiktiga, viktiga, förebyggande arbetet pågår och att en 
lägesrapport återkopplas till kommunstyrelsen varje kvartal. 
 
Jan Rudén (S) föreslår som tillägg att ungdomarnas perspektiv tas med i arbetet.  
 
Wouter Fortgens (M) föreslår att kommunstyrelsens ledamöter gemensamt skriver ett brev till 
vårdnadshavare i Stenungsunds kommun.  
 
Bo Pettersson (S) föreslår att gruppledarna skriver fram ett utkast till brev som sedan 
kommunstyrelsen tar ställning till vid nästa ordinarie sammanträde.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med välfärdsutskottets förslag och konstaterar 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 Jan Rudéns (S) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. Ordföranden 
konstaterar även att en enig kommunstyrelse beslutar att gruppledarna skriver fram ett utkast 
till brev som sedan kommunstyrelsen tar ställning till vid nästa ordinarie sammanträde. 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
Rickard.persson@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 313 Dnr: KS 2013/916 
 
Beslut om granskning för detaljplan för del av Kopper 2:1 med flera, 
Hasselhöjden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtande och med föreslagna justeringar 
upprätta reviderade granskningshandlingar för detaljplan för bostäder, äldreboende och 
centrum inom del av fastigheten Kopper 2:1 med flera och när kompletterande VA- och 
dagvattenutredning är färdigställd skicka ut planförslaget på granskning i enlighet med plan- 
och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort kring 
Hasselhöjden med bostäder, äldreboende och centrumverksamhet. Detaljplanen bedöms 
inte innebära betydande miljöpåverkan. Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 februari 2011 att bevilja ansökan om 
planbesked för detaljplanen och att prövning genom detaljplan medges. Detaljplanen skall 
föregås av program (målbildsarbete). Den 25 april 2014 beslutade 
samhällsbyggnadsutskottet att bevilja planbesked och planstart för äldreboende inom 
samma detaljplaneområde. Samtidigt slogs dessa två planer ihop till detta ärende. Sedan 
dess har planarbete pågått med bland annat framtagande av målbild. Detaljplanen har 
skickats ut på samråd och den 12 december 2017 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att 
godkänna samrådsredogörelsen granskningshandlingarna samt skicka ut planförslaget på 
granskning. Inkomna yttranden, nya förhållningssätt och önskemål från bland annat 
exploatör har föranlett att ett nytt granskningsbeslut bedöms som lämpligt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-28 
Granskningsutlåtande 2020-09-01 
Plankarta 2020-09-01 
Illustrationskarta 2020-09-01 
Perspektiv från norr 2020-08-27 
Perspektiv från söder 2020-08-27 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

Plan- och genomförandebeskrivning 2020-09-04 
Till planen hör vidare ett brett utredningsmaterial som kan lämnas ut på förfrågan. 
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
thomas.dahl@stenungsundshem.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 314 Dnr: KS 2018/425 
 
Antagande av detaljplan på del av Kyrkenorum 5:1 och Norums-
Torp 1:27, Hallerna förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för förskola på del av fastigheterna 
Kyrkenorum 5:1 och Norums-Torp 1:27 i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 
kap. 27 § samt justera planbestämmelsen enligt följande: Träd med en stamdiameter över 20 
cm på en höjd av 1,3 meter skall huvudsakligen bevaras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för en ny förskola om åtta avdelningar för del 
av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 samt Norums-Torp 1:27. Granskningstiden varade mellan 
25 juni och 16 juli 2020. Under granskningstiden inkom 15 yttranden. Inför antagandet har 
plankartan justerats utifrån synpunkt från Lantmäteriet gällande formulering av 
planbestämmelse. Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats efter yttrande från 
Lantmäteriet gällande fastighetsbildning och om ansvarig för kapacitetshöjning av 
pumpstation. Plan- och genomförandebeskrivningen har även kompletterats med hänvisning 
till arkeologisk rapport och Länsstyrelsens diarienummer, enligt yttrande från Bohusläns 
museum. 
 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-08-28 
- Granskningsutlåtande 2020-09-09 
- Plan- och genomförandebeskrivning 2020-09-09 
- Plankarta 2020-09-09 
- VA-, dagvatten- och skyfallsutredning (WSP) 2018-08-28, reviderad 2020-06-10 
- Trafikstudie (Sigma Civil) 2020-05-20 
- Arkeologisk förundersökning (Bohusläns museum) 2019 
- Komplettering trafikutredning (Tyréns) 2019-09-17 
- Trafikutredning (Tyréns) 2018-05-09  
- Barnkonsekvensanalys 2018-09-25 

23



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

- Geoteknisk utredning – PM Projekteringsunderlag/Bergteknik (Tyréns) 2018-04-24 
- Geoteknisk utredning – georitningar MUR G01-G21 (Tyréns) 2018-03-23 
- Geoteknisk utredning – MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik 

(Tyréns) 2018-03-23 
- Geoteknisk utredning – PM Projekteringsunderlag/Geoteknik (Tyréns) 2018-03-23 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag men att planbestämmelsen justeras enligt 
följande: Träd med en stamdiameter över 20 cm på en höjd av 1,3 meter skall huvudsakligen 
bevaras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
cecilia.norlander@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 315 Dnr: KS 2018/56 
 
Arrendeavtal med Stenungsunds Motorsällskap på fastigheterna 
Hammar 1:7 och Smederöd 1:9 m fl 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att teckna ett 10-årigt arrendeavtal med möjlighet till 
förlängning fem år i taget med Stenungsunds Motorsällskap för motorsportanläggning, på 
fastigheterna Hammar 1:7 och Smederöd 1:9 samt delar av fastigheterna Smederöd 1:2, 1:4 
och Furufjäll 1:2. Arrendeavtalet ersätter tidigare tecknat avtal (1995-10-01).  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds Motorsällskap (STMS) har sedan 1995-10-01 arrendeavtal med kommunen för 
ett cirka 15 hektar stort område för motoranläggning på fastigheterna Hammar 1:7 och 
Smederöd 1:9 samt delar av fastigheterna Smederöd 1:2, 1:4 och Furufjäll 1:2. STMS har 
ställt frågan till kommunen om att teckna ett nytt arrendeavtal på 10 år som därefter kan 
förlängas fem år i taget då de avser att söka bidrag för investeringar inom arrendeområdet. En 
ny femårsperiod har precis börjat löpa på det äldre avtalet. När det nya avtalet är fullständigt 
undertecknat ersätter avtalet det tidigare från 1995-10-01. 

Årlig arrendeavgift är baserad på förutsättningarna i området idag och uppgår till 50 000 kr 
(oktober 2019). Avgiften är indexreglerad och ska från och med andra arrendeåret justeras 
med hänsyn till förändring i konsumentprisindex. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-31 
Bilaga 1, 10-årigt arrendeavtal 
Bilaga 2, Tidigare tecknat arrendeavtal 
Bilaga 3, Motorsällskapets presentation om framtida utveckling 
 
Beslut skickas till 
Jessica.andersson2@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 316 Dnr: KS 2020/629 
 
Projektering och upphandling för ombyggnation av 
Kyrkenorumskolan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojektet Ombyggnad av Kyrkenorumskolan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ombyggnation av Kyrkenorumskolans gamla 
gymnastiksal. Medel finns avsatta i 2020 års budget. Ombyggnaden beräknas vara klar till 
höstterminen 2022. 
 
Förvaltningen har arbetat vidare med förstudien, analyserat behoven mer i detalj och tagit 
fram ett förslag med en mer övergripande ombyggnation jämfört med förstudien. För att finna 
en långsiktig lösning inkluderar förslaget även ombyggnation av andra delar av skolan än 
gymnastikhallen. Skolan moderniseras och görs mer likvärdig med nya skolor. Utifrån att 
kursplanerna förändrats i och med läroplan 2011 ställs högre krav på specialsalar för att kunna 
genomföra adekvat undervisning, specialsalar som de äldre skolorna i kommunen i regel inte 
är utrustade med. 
 
Förslaget omfattar även åtgärder som framkommit vid utredning om byggnadens nuvarande 
status och som behöver utföras i byggnaden oavsett övrig ombyggnation. Skolan föreslås 
bland annat att kompletteras med musiksal, bild/NO/tekniksal, sal för särskild undervisning, 
arbetsrum samt åtgärder för bättre ventilation och energieffektivitet. Alla nya funktioner 
inryms i befintlig byggnad. 
 
Förvaltningen har tagit fram en kostnadskalkyl (nivå 3). Kalkylen överstiger väsentligen 
tidigare beslutad budget. Det är dock viktigt att notera att slutlig budget inte kan fastställas 
förrän upphandling är slutförd. Nytt justerat belopp arbetas in i 2021 års budget som beslutas i 
kommunfullmäktige i september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-30 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
thomas.dahl@stenungsundshem.se 

 
 

27



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 317 Dnr: KS 2020/641 
 
Behov av underhållsåtgärder och mindre ombyggnation av 
boningshuset på Toröd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att endast yttre underhåll genomförs tills förvaltningen vet vad 
som ska ske med boningshuset på Toröd. Finansiering sker genom att 840 tkr omfördelas från 
investeringsprojekten Spekeröd förskola och LSS-boende i Svenshögen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Boningshuset på Toröd står idag tomt och är i behov av omfattande underhåll. Tak, fasad, 
fönster och uppvärmningssystem behöver åtgärdas.  
 
Området är ett allmänt fritidsområde med flera motionsspår och ett elljusspår. Det används av 
föreningar, orienteringsklubb, skolor och allmänhet. Intilliggande byggnader och mark 
hyrs/arrenderas ut vilket i dagsläget skulle komplicera en eventuell försäljning av huset. 
 
För att nyttja befintliga kommunala fastigheter i första hand och minimera behovet av 
inhyrning av externa fastigheter föreslår förvaltningen att huset renoveras både utvändigt och 
invändigt för att kunna används till kommunal verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-09-01 
Tjänsteskrivelse 2020-07-02 
Bilaga 1, Bild Toröd 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att endast yttre underhåll genomförs tills förvaltningen vet vad som 
ska ske med boningshuset på Toröd. Finansiering sker genom att 840 tkr omfördelas från 
investeringsprojekten Spekeröd förskola och LSS-boende i Svenshögen 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 318 Dnr: KS 2020/267 
 
Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret på grundläggande granskning daterat 2020-08-03 
som sitt eget med tillägg om att en av orsakerna till revisionens resultat är att 2019 infördes en 
ny politisk organisation, vilket innebar en större kommunstyrelse och i flertalet fall ingen 
beredning av förvaltningens förslag till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen vill påtala att i tillägg till besparingsåtgärder gav kommunstyrelsen 
förvaltningen utredningsuppdrag som ska säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomisk 
utveckling.  Exempel på uppdrag var att kartlägga externa hyreskontrakt och outnyttjade egna 
lokaler samt möjligheterna att avsluta externa kontrakt, redogöra för hur kommunen arbetar 
med att sänka sjukskrivningstalen och om kommunens administration är rätt dimensionerad 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsen svar på grundläggande granskning 
2019. 
 
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 
Allmänna utskottet 2020-09-01 
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  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) vill som tillägg påtala att kommunstyrelsen i tillägg till 
besparingsåtgärder gav kommunstyrelsen förvaltningen utredningsuppdrag som ska 
säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Exempel på uppdrag var att kartlägga 
externa hyreskontrakt och outnyttjade egna lokaler samt möjligheterna att avsluta externa 
kontrakt, redogöra för hur kommunen arbetar med att sänka sjukskrivningstalen och om 
kommunens administration är rätt dimensionerad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
hans.gillenius@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 319 Dnr: KS 2020/367 
 
Svar på revisionsrapport - Löpande granskning 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret på revisorernas löpande granskning daterat 2020-
08-04 som sitt eget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsen svar på Löpande granskning 2019, 
daterad 2020-04-16 samt att förvaltningen under 2020 ska komplettera riktlinjerna om mutor 
och jäv med närståendeförteckning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
löpande granskning av kommunens redovisning och interna kontroll.   
 
Granskningen och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer: 

- Bokslutsprocessen 
- Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden 
- Inköpsprocessen 
- Kravrutinen  
- Investeringsprocessen 
- Exploateringsprocessen 
- Processen för redovisning av mervärdesskatt  

 
Övrig granskning som genomförts är: 

- Uppföljning av föregående års noteringar 
- Granskning av momsredovisning 
- Granskning av kostnader av förtroendekänslig karaktär 
- Granskning av eventuella transaktioner med närstående parter 

 
Kommunstyrelsen svar på rekommendationerna finns i bilaga. Gjorda iakttagelser, 
rekommendationer och kommunens svar i sin helhet i revisionsgranskningen finns i 
revisionsrapport 2019.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-09-01 
Tjänsteskrivelse 2020-05-22 
Kommunstyrelsens svar på de förtroendevaldas revision - Löpande granskning 2019 
Revisionsrapport – Löpande granskning 2019 
Missiv - Revisionsberättelse 
Bilaga till revisionsberättelse – redogörelse för revisonen 2019 
Beslut KF 2020-04-16 – Löpande granskning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att förvaltningen under 2020 ska komplettera 
riktlinjerna om mutor och jäv med närståendeförteckning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
hans.gillenius@stenungsund.se 

 

 
 

32



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 320 Dnr: KS 2020/142 
 
Redovisning av oavslutade motioner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen ska två gånger varje år redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35 § 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. 
 
Totalt finns fem obesvarade motioner, varav två bereds av beredningar. Två obesvarade 
motioner är äldre än ett år.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 

 

 
 

33



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 321 Dnr: KS 2020/420 
 
Reviderad fordonspolicy för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har ett samarbete kring centraliserad fordonshantering med Kungälvs, 
Tjörns och Lilla Edets kommuner. Syftet med samarbetet är att sänka kommunens 
fordonsrelaterade kostnader samt att upprätthålla hög kvalitet och effektiviserad verksamhet 
genom en övergripande förvaltning av respektive kommuns fordonsflotta.  
 
Stenungsunds kommun har sedan tidigare en policy för kommunala fordon. Denna behöver 
enhetliggöras med övriga samarbetskommuners motsvarande dokument vad gäller roller och 
ansvar samt fordonskrav.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-22 
Fordonspolicy för Stenungsunds kommun 
Tidigare fordonspolicy 
 
Förslag på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare diskussion i allmänna 
utskottet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Jorgen.hedin@kungalv.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 322 Dnr: KS 2020/582 
 
Tillsättande av en tillfällig beredning för att utveckla 
kommundelsstämmorna - beredningsdirektiv 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en tillfällig beredning bestående av 9 ledamöter, 
varav en ska vara beredningsledare och en vice beredningsledare. Beredningen ska lämna 
förslag på hur kommundelsstämmorna framgent ska vara utformade. Beredningen ska se över 
reglemente, syfte, utformning och namn på kommundelsstämmorna. Beredningen ska 
redovisa sitt förslag i kommunfullmäktige senast i mars 2021 med delredovisning i december 
2020. Beredningen bör inte ha fler än 10 sammanträden. Finansiering sker genom budgeten 
för tillfälliga beredningar i den politiska organisationens budget.  

Fast arvode utgår till beredningsledare och vice beredningsledare enligt arvodesreglementet. 
För övriga ledamöter utgår ersättning enligt arvodesreglementet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att en tillfällig beredning inrättas som får i 
uppdrag att utveckla kommundelsstämmorna. Förvaltningen har sett över förslaget ur en 
ekonomisk och juridisk aspekt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-04 
Förslag med beredningsdirektiv 
 
Förslag på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) noterar att det i beslutet står ordförande och vice ordförande 
istället för beredningsledare och vice beredningsledare. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan göra justeringen i enlighet med Agneta 
Pettersson Bells (ST) förslag och konstaterar att så sker.
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 323 Dnr: KS 2020/616 
 
Redovisning av partistödet 2019 samt utbetalning av partistöd för 
2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att notera partiernas redovisning av hur partistödet har använts 
2019 och beslutar att betala ut partistöd för år 2020 enligt följande: 
 
Centerpartiet 75 207 kronor 
Liberalerna 92 235 kronor 
Kristdemokraterna 75 207 kronor 
Miljöpartiet 58 179 kronor 
Moderaterna 228 459 kronor 
Socialdemokraterna 262 515 kronor 
Stenungsundspartiet 75 207 kronor 
Sverigedemokraterna 143 319 kronor 
Vänsterpartiet 75 207 kronor 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag till kommunen som redovisar hur partierna har använt 
föregående års partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Redovisningen ger 
möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges.  
 
Av kommunallagen framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av 
kommunfullmäktige varje år.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-30 
Underlag från Centerpartiet 
Underlag från Liberalerna 
Underlag från Kristdemokraterna 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

Underlag från Miljöpartiet 
Underlag från Moderaterna 
Underlag från Socialdemokraterna 
Underlag från Sverigedemokraterna 
Underlag från Stenungsundspartiet 
Underlag från Vänsterpartiet 
 
Beslut skickas till 
Richard.brown@stenungsund.se 
Maria.holmberg@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 324 Dnr: KS 2020/763 
 
Införande av avgift för borgerlig vigsel 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att införa en administrativ avgift om 500 kronor per borgerlig 
vigsel som förrättas av de vigselförrättare som utsetts av Länsstyrelsen på förslag från 
Stenungsunds kommun. I de fall vigselparet uteblir från vigseltillfället utgår ändå avgiften. 
Avgiften införs den 1 januari 2021. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun erbjuder förrättning av borgerliga vigslar som utförs av 
vigselförrättare föreslagna av kommunen och utsedda av Länsstyrelsen. Dessa förrättare utför 
cirka 50 vigslar per år, paren som vigs behöver inte vara kommunmedlemmar.  
 
Ett vigselrum erbjuds i kommunhuset men paren kan önska att vigslarna ska ske på annan 
plats, även utanför kommunens gränser. Om vigseln sker på annan plats än den kommunen 
erbjuder får förrättaren begära reseersättning för den faktiska kostnaden som det medför 
denne att ta sig till den önskade vigselplatsen. Att vara vigselförrättare anses vara ett 
hedersuppdrag och Länsstyrelsen arvoderar förrättarna 110 kronor i en symbolisk summa per 
vigsel (och sedan ytterligare 30 kronor för fler vigslar samma dag). Stenungsunds kommun 
har genom arvodesreglementet beslutat att arvodera vigselförrättarna en extra ersättning om 
en timma förrättningsarvode per vigsel. År 2020 är den summan 161 kronor.  
 
Enligt kommunallagen har kommunerna möjlighet att ta ut avgift för de tjänster som de väljer 
att erbjuda. Kommunen har ingen skyldighet att administrera vigslar och har därför möjlighet 
att ta ut en administrativ avgift för detta. Avgiften ska vara förenlig med 
självkostnadsprincipen och därmed inte överstiga kommunens faktiska kostnad.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-08 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att förvaltningens förslag avslås med motiveringen att 
införandet av en avgift för borgerlig vigsel skulle betyda att det blir dyrare att viga sig i 
Stenungsunds kommun än vad det är i grannkommunerna. Kärleken ska inte kosta mer i 
Stenungsunds kommun. Kristdemokraterna yrkar därför avslag. 
 
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 Nedzad Deumic (KD) förslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Maria Renfors 
(M), Melisa Nilsson (S), Jan Rudén (S), Helena Nävergårdh (M), Ida Melin (S), Lisbeth 
Svensson (L), Göder Bergermo (L), Linda-Maria Hermansson (C), Emma Ramhult (V) och 
Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Wouter Fortgens (M), Alexandra Odelsheim (SD) och Nedzad 
Deumic (KD). 
 
Med 12 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
 
Beslut skickas till 
Soltak ekonomi 
maria.harstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 325 Dnr: KS 2018/12 
 
Utredning av möjligheten att erbjuda matdistribution i form av kylda 
matlådor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få in sektor socialtjänsts perspektiv 
på ärendet samt för remiss till pensionärsrådet. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
möjligheten att erbjuda matdistribution i form av kylda matlådor. Förvaltningen har utrett 
olika alternativ och den sammanfattande bedömningen är att ett införande av matdistribution i 
form av kylda matlådor leder till ökade kostnader för såväl kommunen som för den enskilde 
brukaren. Förslaget är därför att matdistribution i form av kylda matlådor inte införs.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-02 
Beslut KF 2018-12-17 § 214 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att ärendet återremitteras för att få in sektor socialtjänsts 
perspektiv på ärendet samt för remiss till pensionärsrådet. 
 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att förvaltningen ska uttrycka intresse för att eventuellt delta i 
den planerade upphandling inom ramen för GR, utan att förbinda sig. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells (ST) 
förslag.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

 
 
Beslut skickas till 
anna.wejdin@stenungsund.se 
cecilia.malm@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 326 Dnr: KS 2020/684 
 
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Stenungsunds 
kommun och Kvinnojouren i Stenungsund 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förlänger Idéburet partnerskap (IOP) mellan Stenungsunds kommun och 
Kvinnojouren i Stenungsund under perioden 2021-01-01 till 2022-12-31. 

Kvinnojouren i Stenungsund ersätts med 16 kr per invånare grundat på invånarantalet i 
Stenungsunds kommun den 31 december året innan ersättningen betalas ut, finansiering sker 
inom ram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun och föreningen Kvinnojouren i Stenungsund har haft ett gemensamt 
önskemål om att formulera en överenskommelse som möjliggör för en långsiktig planering av 
verksamheten med en förutsägbar ekonomisk ersättningsmodell. Förvaltningen och 
Kvinnojouren i Stenungsund har utformat ett förslag om förlängning av överenskommelse om 
Idéburet Offentligt Partnerskap. Tidigare avtal har löpt från 2019-2020. 

Uppdraget som föreningen åtar sig genom de Idéburna Offentliga Partnerskapet är att stödja 
och hjälpa kvinnor i Stenungsund som blivit utsatta för våld eller hot om våld i nära relation 
genom stöd i olika former.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-26 
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
 
 
Beslut skickas till 
annelie.svantesson@stenungsund.se 
kvinnojouren.stenungsund@telia.com 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 327 Dnr: KS 2020/319 
 
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 2, 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje 
ärende. 

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

Sammantaget gäller det elva beslut varav åtta gäller LSS 9.9 och 3 gäller SoL 4.1. 
 
Utöver detta har 28 beslut verkställts men fördröjts på grund av Covid-19. Samtliga dessa 
beslut gäller SoL 4.1 och redovisas för kännedom. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-01 
Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 2, 2020 
 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 328 Dnr: KS 2020/343 
 
Föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför kommunen 
2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar föreningsbidrag för föreningar med huvudsäte utanför kommunen 
2020 enligt följande: 
 

Organisation Belopp 
Brottsofferjouren Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Orust 

25 000 kronor 

Anhörighetsföreningen för närstående till 
alkohol- och drogberoende 

25 000 kronor 

DHB Distriktsorganisation för döva och 
hörselskadade barn 

4 000 kronor 

BRIS Region Väst 40 000 kronor 
Diabetesföreningen i Uddevalla med omnejd 18 750 kronor 
Bohusläns föreningsarkiv Avslås 
 
 
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur finansiering av Bohusläns föreningsarkiv ska gå 
till. 
 
Reservation 
Maria Renfors (M), Wouter Fortgens (M), Lisbeth Svensson (L), Nedzad Deumic (KD) och 
Maria Möller Berndtsson (L) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om bidragsansökningar från föreningar som inte är 
kommunanknutna eller som inte har en direkt koppling till kultur- och fritid, individ- och 
familjeomsorg eller vård- och äldreomsorg.   
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-09-02 
Tjänsteskrivelse 2020-08-03 
Sammanställning inkomna ansökningar 2020 
Beslut VÄL 2019-08-28 
Riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför kommunen  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) föreslår att BRIS region väst beviljas 70 000 kronor 
Melisa Nilsson (S) tillstyrker välfärdsutskottets förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsutskottets förslag. 
 
 
Beslut skickas till 
Rebecka.hellman@stenungsund.se 
marie-louise.e.gill@telia.com 
bris.vast@bris.se 
ahfad@telia.com  
lefe033@gmail.com 
info@dhbvastra.se 
info@bohusarkiv.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 329 Dnr: KS 2020/770 
 
Uppdrag till förvaltningen att införa "Innovationsarbete - Lilla i" eller 
motsvarande inom sektor stödfunktioner initierat av Agneta 
Pettersson Bell (ST) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
”Innovationsarbete – Lilla i” är ett arbetssätt att fånga upp goda idéer för utveckling på en 
arbetsplats. Det handlar om ständiga förbättringar i vardagen som ska vara till nytta för 
brukaren och organisationen. Arbetssättet har införts inom hemtjänsten och uppskattas av 
både chefer och medarbetare och har lett till ökad delaktighet och inflytande. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2020-09-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att skrivelsen avslås. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells (ST) 
förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för Agneta Pettersson Bells (ST) förslag. 
Nej-röst för Nedzad Deumic (KD) förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson 
(S), Jan Rudén (S), Ida Melin (S), Linda-Maria Hermansson (C), Emma Ramhult (V) och 
Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Helena Nävergårdh (M), Wouter Fortgens 
(M), Maria Möller Berndtsson (L) Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Nedzad 
Deumic (KD). 
 
Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Agneta Pettersson 
Bells (ST) förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 330 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot i folkhälsorådet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Tony Holm (KD) till ledamot i folkhälsorådet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår Tony Holm (KD) som ledamot i folkhälsorådet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Nedzad Deumic (KD) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Folkhälsorådet 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 331 Dnr: KS 2020/7 
 
Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom remissvar från Ett enat Bohuslän - ”Regional 
utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021–2030” och antecknar de inkomna skrivelserna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande skrivelser har inkommit till kommunstyrelsen: 
 

 Inkommen skrivelse angående trafiksituationen i Strandnorum 
 Remissvar från Ett enat Bohuslän - ”Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 

2021–2030” 
 Inkommen skrivelse Ansökan fastighetsreglering Toröd 1:3 

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom remissvar från Ett enat 
Bohuslän - ”Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021–2030” och antecknar de 
inkomna skrivelserna. 
 
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
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 332 Dnr: KS 2020/88 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut 2020-09-11 
Nyanställningar juni-juli 2020 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

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

 GR politiska styrgrupper: Trafikförsörjningsprogram. Utveckling av kollektivtrafiken. 
Cykelplan i göteborgsregionen.  
Information om Göteborg Stads bostadsförsörjningsprogram, Infrastruktur på regional 
plan. Västra stambanan, Volvo, hamnen och så vidare borde få mer fokus från 
regeringshåll.  
GR-utbildning: Reservantagningen öppen. Förstahandsval ökar till gymnasiet ökar. 
Delårsrapporter. Presentation av likvärdighetsutredning.  
GR arbetsmarknadsgrupp: Konceptet yrkesresan migreras. Fokus på mottagande och 
etablering av nyanlända. Utbildning för nyanlända föräldrar.  

 Direktionen Södra Bohusläns räddningstjänstförbund: Medlemssamråd med Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund 

 Södra Bohusläns turisms styrelse: Neddragningar inom turismnäringen men har klarat 
av sommaren.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

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

 Aktuell information om Coronapandemin. 
 Ägardialoger. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 335  
 
Extra kommunstyrelsesammanträde den 8 oktober 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kalla till extra kommunstyrelsesammanträde den 8 oktober 
2020. 
 
 
 
 

54


	Protokoll förstasida
	Fastställande av föredragningslistan
	Beslut KS 2020-09-21
Fastställande av föredragningslistan

	Strategisk plan 2021-2023, budget 2021
	Beslut KS 2020-09-21
Strategisk plan 2021-2023, budget 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Utökat underhåll i kommunens lokaler 2020    
	Beslut KS 2020-09-21
Utökat underhåll i kommunens lokaler 2020    

	Delårsrapport 2020, Stenungsunds kommun
	Beslut KS 2020-09-21
Delårsrapport 2020, Stenungsunds kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Genomförande av gång- och cykelväg vid Solgårdsvägen, godkännande av budgetförutsättningar och avtal med Trafikverket
	Beslut KS 2020-09-21
Genomförande av gång- och cykelväg vid Solgårdsvägen, godkännande av budgetförutsättningar och avtal med Trafikverket
	Sida 1
	Sida 2


	Avtal med Trafikverket om medfinansiering avseende planläggningsprocess och projektering i projektet resecentrum
	Beslut KS 2020-09-21
Avtal med Trafikverket om medfinansiering avseende planläggningsprocess och projektering i projektet resecentrum

	Begäran om planeringsbesked för detaljplan CW Borgs väg
	Beslut KS 2020-09-21
Begäran om planeringsbesked för detaljplan CW Borgs väg
	Sida 1
	Sida 2


	Ungdomssituationen i Stenungsund
	Beslut KS 2020-09-21
Ungdomssituationen i Stenungsund
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om granskning för detaljplan för del av Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden
	Beslut KS 2020-09-21
Beslut om granskning för detaljplan för del av Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden
	Sida 1
	Sida 2


	Antagande av detaljplan på del av Kyrkenorum 5:1 och Norums-Torp 1:27, Hallerna förskola
	Beslut KS 2020-09-21
Antagande av detaljplan på del av Kyrkenorum 5:1 och Norums-Torp 1:27, Hallerna förskola
	Sida 1
	Sida 2


	Arrendeavtal med Stenungsunds Motorsällskap på fastigheterna Hammar 1:7 och Smederöd 1:9 m fl
	Beslut KS 2020-09-21
Arrendeavtal med Stenungsunds Motorsällskap på fastigheterna Hammar 1:7 och Smederöd 1:9 m fl

	Projektering och upphandling för ombyggnation av Kyrkenorumskolan
	Beslut KS 2020-09-21
Projektering och upphandling för ombyggnation av Kyrkenorumskolan
	Sida 1
	Sida 2


	Behov av underhållsåtgärder och mindre ombyggnation av boningshuset på Toröd
	Beslut KS 2020-09-21
Behov av underhållsåtgärder och mindre ombyggnation av boningshuset på Toröd

	Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019
	Beslut KS 2020-09-21
Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på revisionsrapport - Löpande granskning 2019
	Beslut KS 2020-09-21
Svar på revisionsrapport - Löpande granskning 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av oavslutade motioner
	Beslut KS 2020-09-21
Redovisning av oavslutade motioner

	Reviderad fordonspolicy för Stenungsunds kommun
	Beslut KS 2020-09-21
Reviderad fordonspolicy för Stenungsunds kommun

	Tillsättande av en tillfällig beredning för att utveckla kommundelsstämmorna - beredningsdirektiv
	Beslut KS 2020-09-21
Tillsättande av en tillfällig beredning för att utveckla kommundelsstämmorna - beredningsdirektiv

	Redovisning av partistödet 2019 samt utbetalning av partistöd för 2021
	Beslut KS 2020-09-21
Redovisning av partistödet 2019 samt utbetalning av partistöd för 2021
	Sida 1
	Sida 2


	Införande av avgift för borgerlig vigsel
	Beslut KS 2020-09-21
Införande av avgift för borgerlig vigsel
	Sida 1
	Sida 2


	Utredning av möjligheten att erbjuda matdistribution i form av kylda matlådor
	Beslut KS 2020-09-21
Utredning av möjligheten att erbjuda matdistribution i form av kylda matlådor
	Sida 1
	Sida 2


	Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Stenungsunds kommun och Kvinnojouren i Stenungsund 2020
	Beslut KS 2020-09-21
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Stenungsunds kommun och Kvinnojouren i Stenungsund 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 2, 2020
	Beslut KS 2020-09-21
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 2, 2020

	Föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför kommunen 2020
	Beslut KS 2020-09-21
Föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför kommunen 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Uppdrag till förvaltningen att införa "Innovationsarbete - Lilla i" eller motsvarande inom sektor stödfunktioner initierat av Agneta Pettersson Bell (ST)
	Beslut KS 2020-09-21
Uppdrag till förvaltningen att införa "Innovationsarbete - Lilla i" eller motsvarande inom sektor stödfunktioner initierat av Agneta Pettersson Bell (ST)
	Sida 1
	Sida 2


	Val av ledamot i folkhälsorådet
	Beslut KS 2020-09-21
Val av ledamot i folkhälsorådet

	Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen
	Beslut KS 2020-09-21
Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen

	Redovisning av delegationsbeslut
	Beslut KS 2020-09-21
Redovisning av delegationsbeslut

	Regional information
	Beslut KS 2020-09-21
Regional information

	Information från kommundirektör
	Beslut KS 2020-09-21
Information från kommundirektör

	Extra kommunstyrelsesammanträde den 8 oktober 2020
	Beslut KS 2020-09-21
Extra kommunstyrelsesammanträde den 8 oktober 2020


