
Protokoll          
                  Kommunstyrelsen

2020-05-25
 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
Tid: 10:00-18:00 
Plats: Kulturhuset Fregatten 
 
Beslutande 
Bo Pettersson (S), ordförande 
Agneta Pettersson Bell (ST), förste vice ordförande jäv § 186 
Christian León Lundberg (ST) ersätter Agneta Pettersson Bell (ST) § 186,  
Maria Renfors (M), andre vice ordförande 
Melisa Nilsson (S) §§ 175-187 
Himan Mojtahedi (S) ersätter Melisa Nilsson (S) §§ 188-195 
Christian León Lundberg (ST) ersätter Melisa Nilsson (S) §§ 196-212 
Jan Rudén (S) 
Johan Jönsson (M) 
Helena Nävergårdh (M) ersätter Wouter Fortgens (M) 
Ulla Johansson (SD) §§ 175-195 
Alexandra Odelsheim (SD) ersätter Ulla Johansson (SD) §§ 196-210 
Ida Melin (S) ersätter Håkan Larsson (Oberoende) §§ 175-197, 201-212 
Lisbeth Svensson (L) 
Maria Möller Berntsson (L) ersätter Göder Bergermo (L) §§ 175-197 
Nedzad Deumic (KD) ersätter Lena Hedlund (KD) 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Emma Ramhult (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
 
Ersättare 
Himan Mojtahedi (S) §§ 175-187 
Daniel Söderström (M) §§ 175-193 
Alexandra Odelsheim (SD) §§ 175-195 
Christian León Lundberg (ST) §§ 175-185, 187-195 
Mattias Vernberg (C) 
 
Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Elisabeth Andreasson, verksamhetschef 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Christer Larsson, personalchef  
Hanna Landén Freij, kommunikationschef 
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Richard Brown, kommunsekreterare 
Mattias Göransson, rektor § 176 
Jane Cervell, rektor § 176 
Staffan Hallström, verksamhetschef § 176 
Stefan Svedhem, strategisk projektledare §§ 178-179 
Veronica Götzinger, verksamhetschef §§ 181-189 
Cecilia Norlander, planarkitekt § 181 
Helena Cessford, lokalresursplanerare § 181 
Anders Hulterström, planarkitekt § 181 
Ann Haraldsson, VD Södra Bohuslän Turism AB § 184 
Lisa Bertilsson, mark- och exploateringsingenjör § 185 
Anders Dahlgren, planarkitekt § 186 
Anna-Maria Samuelsson, projektledare § 189 
Marie Wrethander, verksamhetschef §§ 190-192 
Roland Persson, ekonom § 190 
Annika Sunesson, funktionschef § 191 
Agneta Dejenfelt, planeringsledare § 192 
Jeanette Johansson, skolhandläggare § 192 
Camilla Svensson, verksamhetschef § 193 
Pia Solefors, verksamhetschef § 194 
Björn Wikman, utvecklingsledare §§ 194-195 
 
 
 
 
 
Justeringsdag: 2020-06-01  
 
Justerare: Maria Renfors (M) 
   
 
 
 
 
Richard Brown Bo Pettersson (S) Maria Renfors (M)   
sekreterare ordförande justerare  
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokoll 2 (2) har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på 
kommunens anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Justeringsdatum: 2020-06-01  
Paragrafer: 175-195, 197-212  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-01 
Datum då anslaget tas ned: 2020-06-23 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Richard Brown  
sekreterare 
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Innehållsförteckning 

 

 Kommunstyrelsens sammanträde inleddes med 

en tyst minut för att hedra bortgångne 

ledamoten Lena Hedlund (KD). 

 

  

§ 175 Fastställande av föredragningslistan   

§ 176 Information vuxenutbildning SFI KS 2020/4  

§ 177 Stenungsunds kommuns ekonomiska 

uppföljning för april 2020 

KS 2020/415  

§ 178 Remissvar VGR Trafikförsörjningsprogram 

2021-2025 

KS 2020/330  

§ 179 Remissvar Målbild Tåg 2028 KS 2020/327  

§ 180 Exploatörsdriven planprocess KS 2019/903  

§ 181 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort KS 2014/782  

§ 182 Nytt granskningsbeslut Hallerna förskola KS 2018/425  

§ 183 Godkännande av granskningsutlåtande för 

ändring av detaljplan för Hallerna etapp II, ny 

högstadieskola, del av fastigheterna Kyrkenorum 

5:1 och 6:1 

KS 2019/233  

§ 184 Presentation Södra Bohuslän Turism AB KS 2020/4  

§ 185 Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal samt avtal 

med Trafikverket för detaljplanen Spekeröds 

handelsområde 

KS 2018/108  

§ 186 Detaljplan för Spekeröds handelsområde och 

verksamheter Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. 

KS 2018/125  

§ 187 Beslut om utställning av detaljplan Munkeröd 

1:12 med flera 

KS 2009/695  

§ 188 Ny timtaxa och ny debiteringsmodell för 

plankostnad 

 

 

KS 2020/342  

4



Protokoll          
                  Kommunstyrelsen

2020-05-25
§ 189 Svar på återremiss - Omfördelning av 

investeringsbudget på grund av utbyggnad av 

gång- och cykelväg längs väg 574 

KS 2018/321  

§ 190 Återrapport om skolans resursfördelningsmodell KS 2020/284  

 

§ 191 

 

Uppföljning av utvecklingsarbete kring elever i 

behov av särskilt stöd 

 

KS 2019/655 

 

§ 192 Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola 

KS 2020/262  

§ 193 Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, 

taxa för vatten och avlopp VA 

KS 2020/301  

§ 194 Utvärdering av hallvärdar KS 2020/51  

§ 195 Svar på återremiss - Utredningsuppdrag 

Ramsön 

KS 2019/599  

§ 197 Svar på förfrågan om att få driva den nya 

förskolan i Hallerna 

KS 2019/641  

§ 198 Intresseanmälan privata aktörer Stora Höga 

förskola 

KS 2020/452  

§ 199 Uppdragsbeskrivning för Folkhälsorådet KS 2020/482  

§ 200 SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära 

vården 2020-2021 

KS 2020/305  

§ 201 Undertecknande av värdehandling , uppdatering 

av tjänsteförteckning - firmatecknare för 

Stenungsunds kommun 

KS 2020/446  

§ 202 Riktlinjer för samspelet mellan politiker och 

förvaltningen 

KS 2019/702  

§ 203 Riktlinjer för att hantera hot och våld KS 2020/41  

§ 204 Svar på motion om att synliggöra alla skatter för 

anställda och arvoderade av Stenungsunds 

kommun - Maria Renfors (M) 

KS 2019/381  

§ 205 Motion om begäran att utreda kostnader 

kopplade till flyktinginvandring - Alexandra 

Odelsheim (SD) 

KS 2020/285  
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§ 206 Inkomna skrivelser och protokoll till 

kommunstyrelsen 

KS 2020/7  

§ 207 Redovisning av delegationsbeslut KS 2020/88  

§ 208 Regional information KS 2020/9  

§ 209 Information från kommundirektör KS 2020/2  

§ 210 Svar på skrivelse om att inrätta åtgärder för att 

begränsa Covid-19 inom omsorgen 

KS 2020/408  

§ 211 Uppdrag till förvaltningen att se över 

ärendeordningen på kommunstyrelsens 

sammanträden - Ulla Johansson (SD) 

KS 2020/536  

§ 212 Uppdrag till förvaltningen att utreda 

möjligheten för Libertá FC att spela sina 

hemmamatcher i Svenska Futsalligan på 

Stenungsund arena - Jan Rudén (S) 

KS 2020/537  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 175  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan enligt följande: 
 
Tillkommande ärende 

 Svar på skrivelse om att inrätta åtgärder för att begränsa Covid-19 inom omsorgen. 
 Uppdrag till förvaltningen att se över ärendeordningen på kommunstyreslens 

sammanträden - Ulla Johansson (SD). 
 Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten för Libertá FC att spela sina 

hemmamatcher i Svenska Futsalligan på Stenungsund arena - Jan Rudén (S). 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 176 Dnr: KS 2020/4 
 
Information vuxenutbildning SFI 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Staffan Hallström, rektor Mattias Göransson och rektor Jane Cervell 
informerar om följande: 

 Svenska för invandrare (SFI). 
 Fokusområden. 
 Att bedriva SFI på distans. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 177 Dnr: KS 2020/415 
 
Stenungsunds kommuns ekonomiska uppföljning för april 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att förvaltningen ska genomföra de åtgärder som  
framgår av skrivelsen daterad 2020-05-20. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten Uppföljning och prognos april 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utfallet för perioden uppgår till 50,0 mnkr, vilket kan jämföras med 33,0 mnkr vid samma 
period föregående år.  

Prognosen för helåret är 32,6 mnkr, vilket är 9,3 mnkr bättre än budgeterade 23,4 mnkr. Den 
enskilt största posten som förklarar överskottet avser försäljning av exploateringsfastigheter. 
Exkluderas försäljning av exploateringsfastigheter är prognosen 25,4 mnkr. Exkluderas även 
årets förändring av ansvarsförbindelsen är prognosen 10,3 mnkr. 

Prognosen är 26,9 mnkr bättre än den prognos som presenterades för mars och förbättringen 
härrör främst till de generella statsbidrag kommunen förväntas erhålla som kompensation för 
skattebortfallet kopplat till den ekonomiska krisen med anledning av covid-19.  Samtliga 
sektorer har också vidtagit sparåtgärder för att anpassa verksamheten till budgeten, vilket 
också påverkar prognosen väsentligt. 

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 46,4 mnkr för perioden. Prognosen är 233,8 mnkr, 
vilket är 83,5 mnkr lägre än årets investeringsbudget. 

 
Förslag på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med 
tillägget att kommunstyrelsen för egen del beslutar att förvaltningen ska genomföra de 
åtgärder som framgår av skrivelsen daterad 2020-05-20. 
 
Maria Renfors (M) tillstyrker Bo Petterssons (S) förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-14 
Uppföljning och prognos april 2020 
Skrivelse tidiga åtgärder budget 2021, 2020-05-20 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 178 Dnr: KS 2020/330 
 
Remissvar VGR Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet om ”Hållbara resor i Västra Götaland 
trafikförsörjningsprogram 2021-2025” som sitt eget. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för 
kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under den 
kommande femårsperioden. Nuläge för respektive mål utgår från nivån år 2018. I Västra 
Götaland innefattar trafikförsörjningsprogrammet inte enbart mål för kollektivtrafik, utan det 
övergripande målet är att öka andelen hållbara resor som i detta sammanhang definieras som 
resor med kollektivtrafik, cykel och gång. Prioritering av åtgärder för att nå de uppsatta målen 
beskrivs.  
 
I programmet finns hänvisningar till de strategier, målbilder och dokument som ska ses som 
en del av Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. Samtliga finns samlade på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik. Programmet innehåller förutsättningar, både demografiska 
och ekonomiska samt en beskrivning av ansvar och roller för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland. Lista över prioriterade hållplatser och knutpunkter för tillgänglighetsanpassning för 
personer med funktionsnedsättning liksom över trafikavtal och dess giltighet är en del av 
trafikförsörjningsprogrammet. Dessa finns på Västra Götalandsregionens hemsida för att 
kunna uppdateras tätare än programmet revideras. 
 
Genom Göteborgsregionens Infranätverk har kommunerna beretts möjlighet att svara på 
denna remiss. 
 
Förslag till remissvar är kopplat till tolkning av vilka parametrar som har påverkan till att våra 
invånare väljer kollektivtrafik eller står fast vid egen bil. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-04-09, Remiss VGR Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
Remissvar på VGR Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
Hållbara resor i Västra Götaland trafikförsörjningsprogram 2021-2025 remissversion 
Remissvar på Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
 
 
Beslut skickas till 
Stefan.svedhem@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 179 Dnr: KS 2020/327 
 
Remissvar Målbild Tåg 2028 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet om Målbild Tåg 2028 med kompletterande 
text som sitt eget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Region Västra Götaland har ett måldokument, Målbild Tåg 2035, som beskriver hur 
järnvägstrafiken bör utvecklas i regionen till år 2035. Nu har de tagit fram ett 
mellantidsscenario för 2028 där åtgärder presenteras som kan genomföras utan de större 
infrastrukturåtgärderna. Då regeringsdirektiv saknas för den kommande revideringen av 
Nationell Infrastrukturplan fokuseras här istället på möjliga trafikeringsförbättringar med 
några mindre tillhörande investeringsåtgärder. 
 
I remissutgåvan finns beskrivet åtgärder och effekter för vart och ett av regionens 
järnvägsstråk, Bohusbanan är ett av dessa. 
 
Genom Göteborgsregionens Infranätverk har kommunerna beretts möjlighet att svara på 
denna remiss. 
 
Då det helt brister i åtgärdsbeskrivning för Södra Bohusbanan trots att behov av förtätning av 
trafiken nämns finns detta beskrivet i remissyttrandet från Stenungsunds kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att remissvaret kompletteras med följande text ”Att leda trafiken från 
norra Bohuslän via Öxnered och Trollhättan ställer vi oss negativa till. Vår grundsyn är att 
Bohusbanan skall trafikeras med direkttåg på Bohusbanan till Strömstad. Vi värnar de resor 
som trafikeras mellan Stenungsunds kommun och norr om Uddevalla, däribland Munkedal 
och Dingle, som obrutna pendlingsresor.” 
 
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Ulla Johansson (SD) och Nedzad Deumic (KD) 
tillstyrker Jan Rudéns (S) förslag.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och konstaterar att så sker.  
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-04-02, Remiss Tåg 2028 
Remissvar Målbild Tåg 2028 
Remissutgåva, Målbild Tåg 2028 – huvudrapport 
Följebrev - Målbild Tåg 2028 inkl storregional busstrafik 
 
Beslut skickas till 
Stefan.svedhem@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 180 Dnr: KS 2019/903 
 
Exploatörsdriven planprocess 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att prövning av huruvida exploatörsdrivet planarbete ska användas 
ska göras som en del av beslutet av planstart. Beslutet bör utgå från en bedömning av intresse 
och kapacitet hos exploatören att driva planarbetet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen återrapporterar kommunstyrelsens uppdrag angående Exploatörsdrivna planer. 
 
Förvaltningen föreslår att beslut om exploatörsdrivet planarbete prövas som en del av beslut 
om planstart. Beslutet bör utgå ifrån en bedömning av intresse och kapacitet hos exploatören 
att driva planarbetet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-16 
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 308 
Skrivelse Byggherredriven detaljplaneprocess 2019-11-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Ulla Johansson (SD) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 181 Dnr: KS 2014/782 
 
Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för genomgång av 
dokumentet, genomföra redaktionella justeringar och klargöra att de åtgärder som finns 
listade är exempel eller förslag.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dokumentet Grönstrukturplans syfte är att utgöra planeringsunderlag i arbeten med 
detaljplaner/planhandläggning, ansökningar om planbesked samt i fysisk planering i arbetet 
för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Stenungsunds tätort.  
 
Till framtagen grönstrukturplan hör dokumentet Ekosystemtjänster. Analysen syftar till att 
synliggöra vilka nyttor park och natur i Stenungsunds tätort ger och vilka värden som riskerar 
att gå förlorade om de försvinner. Vidare visar analysen vilka ekosystemtjänster som finns, 
var de finns och hur viktiga de bedöms vara. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Karta: Område för Grönstrukturplan, Stenungsunds tätort 2015-01-27 
Grönstrukturplan, Stenungsunds tätort 2020-03-02 
Ekosystemtjänster, 2020-03-02, Grönstrukturplan Stenungsunds tätort 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) och Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen 
för redaktionella justeringar och ändring av rubriken 4.3 i Grönstrukturplanen.  
 
 
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
2020-05-25

 
Beslut skickas till 
birgitta.wall@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 182 Dnr: KS 2018/425 
 
Nytt granskningsbeslut Hallerna förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att med föreslagna justeringar upprätta granskningshandlingar för 
detaljplan för förskola inom del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och Norums-Torp 1:27 och 
skicka ut planförslaget på granskning i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 
18 §. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2019 § 78 om att godkänna samrådsredogörelse och 
att, med i den föreslagna justeringar, skicka ut planförslaget på granskning. Sedan dess har 
arbetet med projektet fortgått och nya detaljer har framkommit vilket gör att ett nytt 
granskningsbeslut bedöms lämpligt. 
 
Följande justeringar har gjorts sedan förra beslutet: 

 Förskolebyggnaden föreslås placeras i det norra läget för att på så sätt utesluta 
Hallernavägen ur planområdet (i linje med det förra beslutet) och därmed undvika 
kostnaderna detta skulle medföra samt behålla Hallernavägens befintliga karaktär och 
höga rekreationsvärden. 

 Anslutning till dricks-, spill- och dagvatten ska göras på det sätt som bedöms mest 
lämpligt utifrån förskolebyggnadens nya placering.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
 
Beslut skickas till 
cecilia.norlander@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 183 Dnr: KS 2019/233 
 
Godkännande av granskningsutlåtande för ändring av detaljplan för 
Hallerna etapp II, ny högstadieskola, del av fastigheterna 
Kyrkenorum 5:1 och 6:1 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringen av detaljplanen i enlighet med 5 kap 27 § 
plan-och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ändringen syftar till att utöka byggrättens omfattning för att möjliggöra att en skola kan 
byggas inom området. Användningen utökas samtidigt till CS – centrum och skola för att 
tydliggöra att en skola kan byggas inom området. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-30 
Plankarta antagen 2004-12-13 med ändring daterad 2020-05-14 
Planbeskrivning Ändring 2020-05-14 
Granskningsutlåtande, 2020-05-14 
Samrådsredogörelse, 2020-10-31 
Planbeskrivning 2004-12-13 
Genomförandebeskrivning 2004-12-13 
 
Beslut skickas till 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
Helena.cessford@stenungsund.se 
Thomas.dahl@stenungsundshem.se 
Fredrik.lofgren@stenungsundshem.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 184 Dnr: KS 2020/4 
 
Presentation Södra Bohuslän Turism AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ann Haraldsson, VD Södra Bohuslän Turism AB informerar om följande: 
 

 Information om bolaget. 
 Besöksnäringen. 
 Utveckling av destinationen tillsammans med medlemmar och kommuner.  
 Marknadsföring. 
 Coronapandemins påverkan. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 185 Dnr: KS 2018/108 
 
Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal samt avtal med Trafikverket 
för detaljplanen Spekeröds handelsområde 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att att se över avtalet 
i allmänhet och klausulen om öppnande av handelsområdet i synnerhet. 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 10 juni.  

 
Sammanfattning av ärendet 
För Detaljplanen för Spekeröd handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 mfl har ett 
marköverlåtelseavtal tidigare godkänts av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37.  Ett 
tilläggsavtal har nu upprättats för att korrigera säkerheten i marköverlåtelseavtalet. 
I övrigt ska marköverlåtelseavtalet gälla med oförändrade villkor. 
 
Ett medfinansieringsavtal har upprättats med Trafikverket för de åtgärder som detaljplanen 
medför på och intill befintliga vägar utanför området. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Tillägg till marköverlåtelseavtal 
Medfinansieringsavtal med Trafikverket 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att se över avtalet i 
allmänhet och klausulen om öppnande av handelsområdet i synnerhet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.  
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Beslut skickas till 
Lisa.bertilsson@stenungusnd.se 
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§ 186 Dnr: KS 2018/125 
 
Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter 
Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.  

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 10 juni.  

 
Jäv 
Agneta Pettersson Bell (ST) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har förvaltningen låtit upprätta 
förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 
1:66 med flera. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering 
av ett handelsområde vid Stora Höga-motet. Detaljplanen avses innefatta byggnader för 
volymhandel inklusive livsmedel samt kontor och småindustri, lager och partihandel. I ÖP06 
visas en del av Jörlanda-Berg 1:66 som område för verksamheter. 

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om E6 och söder om väg 650 (gamla E6). 
Den södra gränsen sammanfaller med gräns för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster utgör 
riksintresse för naturvård detaljplanområdesgräns. Mellan planområdet och rastplatsen finns 
ett bestånd av ädellövskog. 

Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 utgör den största 
delen av planområdet tillsammans med de i norr angränsande fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 
2:3, 2:4 och Spekeröds-Apleröd 1:10. Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen 
ängsmark i söder, skog i norr och en skogsridå i öster. Dagens tillfartsväg passerar en rastplats 
samt ett mindre småindustriområde med bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse 
fordonsservice. 
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Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-04-02 
Plankarta 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning  
Granskningsredogörelse 
 
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 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 187 Dnr: KS 2009/695 
 
Beslut om utställning av detaljplan Munkeröd 1:12 med flera 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut detaljplan Munkeröd 1:12 m.fl. på utställning enligt 
Plan- och bygglagen (1987:10), 5 kap 23-26 §§.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan Munkeröd 1:12 med flera syftar till att omvandla en del av ett till största delen 
obebyggt skogsområde, beläget fyra kilomerter öster om Stenungsunds centrum, till 
industrimark. Planområdet är cirka 338 000 kvm (33,8 ha) stort. Majoriteten av fastigheterna 
inom planområdet är privatägda. För allmän plats (gata och naturmark) inom planområdet 
föreslås enskilt huvudmannaskap. Planförslaget innebär att ca 158 000 kvm (ca 15,8 ha) ny 
kvartersmark för industri kan tillkomma. 
 
Söder om planområdet ligger friluftsområdet Furufjäll, som i gällande översiktsplan ÖP06 är 
den södra delen av planområdet utpekat som närrekreationsområde för Stenungsunds tätort. 
Slutsatsen i det för detaljplanen framtagna planprogrammet (2011) är att friluftsvärdena inte i 
någon större utsträckning riskerar att påverkas negativt av de planerade 
industriverksamheterna. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för att utreda om 
detaljplanens genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Slutsatsen i denna är att 
den byggnation som detaljplanen tillåter inte leder till betydande miljöpåverkan, förutsatt 
föreskrivna åtgärder följs. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-30 
 
Planhandlingar: 

- Plankarta 1:2000, Utställningshandling koncept 2020-04-22 
- Illustrationskarta 1:2000, Utställningshandling koncept 2020-04-22 
- Planbeskrivning, Utställningshandling koncept 2020-04-22  
- Genomförandebeskrivning, Utställningshandling koncept 2020-04-22 
- Miljökonsekvensbeskrivning, Utställningshandling koncept 2020-04-22 
- Samrådsredogörelse, Utställningshandling koncept 2020-04-22 
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- Fastighetsförteckning, Utställningshandling 2020-04-08 
Utredningar: 

- Arkeologisk utredning - Munkeröd 1:12 m.fl. Norums Socken, Stenungsunds 
kommun, Särskild utredning steg 1, Rio Göteborg Natur- och kulturkoperativ, Rapport 
2014:3, Magnus von der Luft och Roger Nyqvist 

- Arkeologisk utredning - Munkeröd 1:12 m.fl. Norums Socken, Stenungsunds 
kommun, Särskild utredning steg 1 och 2, Rio Göteborg Natur- och kulturkoperativ, 
Rapport 2015:6, Sara Lyttkens, Kalle Thorsberg och Magnus von der Luft.  

- Geoteknisk och bergteknisk undersökning - Del av Munkeröd 1:12 mfl, Stenungsund, 
Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik, underlag för detaljplan, 
Norconsult, 2013-02-04, reviderad 2018-03-21 

- Geoteknisk och bergteknisk undersökning - Del av Munkeröd 1:12 mfl, Stenungsund, 
Tekniskt PM Geoteknik. Underlag för detaljplan, Norconsult, 2013-02-04, reviderad 
2018-03-21 

- Hydrogeologisk undersökning - Del av Munkeröd 1:12 m.fl. Stenungsund – 
detaljplan, PM Hydrogeologi, Norconsult, 2013-04-30 

- Naturvärdesinventering - Rapport Naturcentrum projekt nr 909, Naturcentrum AB, 
2016-05-26 

- Riskanalys - Detaljplan för Munkeröd 1:12 m.fl. Stenungsunds kommun, Riskanalys 
transport av farligt gods, Norconsult, 2015-11-09 

- PM Trafikförslag, Norconsult, 2018-01-19 
- VA och dagvattenutredning - Del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. VA-utredning, 

Norconsult, 2016-05-13, reviderad 2019-06-28 
- Vägförslag och massbalansberäkning, Norconsult 2018-04-17 
- PM Hydrogeologi (om dagvatteninfiltration), Sweco 2019-11-19, reviderad 2019-12-

04 
- Beräkningar av fördröjningsvolymer för dagvattendammar, Rådhuset Arkitekter AB 

2020-03-20 
 
Beslut skickas till 
Asa.Norberg@privatbostader.se 
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§ 188 Dnr: KS 2020/342 
 
Ny timtaxa och ny debiteringsmodell för plankostnad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

 Vid detaljplanearbete ska kommunens samtliga kostnader för egen personal, konsulter 
och utredningar mm som kan hänföras till detaljplanearbetet debiteras 
sökande/exploatör löpande enligt tecknade plankostnadsavtal när inte planavgift 
tillämpas. 

 
 Timtaxa för samhällsbyggnads personal vid detaljplanearbete med extern aktör ska 

vara 1000 kr/tim, taxan ska uppräknas enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). 

 
 Timtaxa vid detaljplanearbete för interna projekt ska vara personalens faktiska 

lönekostnader. 
 

 Den nya debiteringsmodellen gäller för plankostnadsavtal som tecknas efter att 
beslutet vunnit laga kraft i kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Plan- och bygglagen (PBL) ger möjlighet för kommuner att ta ut en avgift för ärenden om 
detaljplaner och planbesked.  
 
Kostnaden för detaljplanearbete kan tas ut genom planavgift eller plankostnadsavtal. Vid 
planavgift bekostar kommunen initialt detaljplanearbetet och avgiften tas sedan ut vid 
bygglovsansökan. Det är vanligast att plankostanden tas ut i anslutning till planarbetet genom 
förutsättningar i tecknade plankostnadsavtal. Planavgift tillämpas exempelvis när det är flera 
fastighetsägare som har nytta av en detaljplan och det inte går att teckna plankostnadsavtal 
med samtliga fastighetsägare, exempelvis vid förtätning eller ökade byggrätter. 
  
Stenungsunds kommun tecknar i dagsläget plankostnadsavtal med ett fast uppskattat pris för 
arbetet som kommunens egen personal lägger ner. Kostnad för konsulter, utredningar med 
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mera som kan hänföras till detaljplanearbetet debiteras därtill. Eftersom detaljplanearbetet 
ibland kan bli mer komplicerat än vad som först beräknats får kommunen inte alltid täckning 
för den egna personalens kostnader. Förvaltningen föreslår därför att kommunens samtliga 
faktiska kostnader för personal, konsulter och utredningar debiteras exploatör/byggherre 
löpande när inte planavgift tillämpas. För att korrekt nedlagd tid ska kunna debiteras ska 
tidredovisning ske.  
 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 
 
Beslut skickas till 
victorien.okouma@stenungsund.se 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 

 

 
 

28



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 189 Dnr: KS 2018/321 
 
Svar på återremiss - Omfördelning av investeringsbudget på grund 
av utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 574 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 10 juni.  
 
Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning: Stenungsunds kommun har en antagen 
mobilitetstrategi där inriktningen och ambitionen är att öka andelen resor som våra 
kommuninvånare går till fots eller cyklar. Byggandet av gång och cykelvägar kommer därför 
prioriteras de kommande åren. När Trafikverket är med och ställer krav kan kostnaderna bli 
orimligt höga. Moderaterna anser att det är viktigt att kommunen på ett tidigt stadium försöker 
hitta alternativa lösningar i de fall löpmeterpriset kan antas bli väsentligt högre än den för 
gång och cykel-vägar genomsnittliga kostnaden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söder ut till korsningen Anråsvägen- väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
2016 ansökte kommunen om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra Götalandsregionen 
(VGR). Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för vägplan, planering och 
projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen (byggnationen av cykelbanan). 
Första budget som togs fram 2018 för cykelbanan var 7,1 mnkr där kostnaden för 
Stenungsunds kommun är 3,0 mnkr. Budgeten byggde på en första skattning i ett tidigt skede. 
 
Ny budget som togs fram 2019 med hänsyn till projektets specifika förutsättningar, där bland 
annat tillkommande geotekniska lösningar för bron medför ökade kostnader. Ny budget är satt 
till 13 mnkr där kostnaden för kommunen är 5,8 mnkr, en ökning för kommunen med 2,8 
mnkr. 
 
Ökningen beror på de på geotekniska förutsättningarna vid Anråseån, bro, marknadsläget, 
naturmiljö och arkeologi. 
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Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 23 mars 2020 till förvaltningen med uppdraget 
att utreda av alternativa möjligheter. Alternativt förslag är att låta anlägga cykelbanan utefter 
en upptrampad stig och ansluta cykelbanan mot Stora vägen till blandtrafik söder om bron och 
sedan leda in oskyddade trafikanter till förlängning av cykelbanan igen.  
Detta alternativ uppgår till en kostnad av 5,3 mnkr, detta innebär en minskning av den totala 
budgeten av investeringsprojektet på 0,5 mnkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Bilaga 1, GC-nät 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att ärendet bordläggs.  
 
Nedzad Deumic (KD) tillstyrker Jan Rudéns (S) förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 
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§ 190 Dnr: KS 2020/284 
 
Återrapport om skolans resursfördelningsmodell 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att resursfördelningsmodellen justeras genom att 1 000 tkr 
omfördelas internt till kommunala skolor med färre än 100 elever, i dagsläget Ucklumskolan. 
Kostnaderna finansieras inom ram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av skolans resursfördelningsmodell i Stenungsunds kommun.  
 
Förvaltningen anser att nuvarande fördelningsmodell i hög grad uppfyller lagstiftningens 
mening att ”Kommuner ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens 
och elevernas olika förutsättningar och behov”. EY lyfter dock i sin rapport från 2018 att ett 
glesbygdstillägg i resursfördelningsmodellen kan övervägas i den mån små skolenheter 
bedöms nödvändiga. Förvaltningens gör samma bedömning som EY och utifrån detta föreslår 
förvaltningen att resursfördelningsmodell bör justeras genom att 1 000 tkr omfördelas internt 
till kommunala småskolor, skolor med färre än 100 elever. Med denna justering ser 
förvaltningen att kommunala småskolors fördyrande förutsättningar kompenseras delvis. Den 
justerade fördelningsmodellen påverkar inte bidrag på lika villkor då den endast sker internt 
och blir därmed inte kostnadsdrivande för kommunen. Den minskar dock samtidigt 
rambudgeten för skolor med fler än 100 elever.  
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-05-06 
Tjänsteskrivelse 2020-03-24 
Bilaga - Statsbidrag: Likvärd skola-peng 
 
Beslut skickas till 
roland.persson@stenungsund.se 
marie.wrethander@stenungsund.se 
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§ 192 Dnr: KS 2019/655 
 
Uppföljning av utvecklingsarbete kring elever i behov av särskilt 
stöd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen samt noterar att ett brett dialogforum är viktigt för 
att tillvarata olika professioners kompetens och få acceptans för nya arbetssätt. Vidare 
behöver bland annat vissa elevers behov av små sammanhang säkerställas. Det fortsatta 
arbetet följs upp på välfärdsutskottet i november 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-21 att ställa sig bakom den kartläggning av 
organisationen kring elever i behov av stöd och identifierade inkluderande lösningar för 
effektivt resursutnyttjande och ekonomisk hållbarhet, som förvaltningen genomfört på 
uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
Välfärdsutskottet beslutade i samband med redovisningen att uppföljning av 
utvecklingsarbetet kring processer mm, forum för dialog samt tilläggsbelopp skulle ske på 
Välfärdsutskottet 2020-05-06.  
 
Identifierade inkluderande lösningar:   
1. mindre skolenheters elevhälsa samordnas inom ramen för annan skolenhet. Innebär ingen 

försämring för elever. 
2. förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet med att tydliggöra och kommunicera ansvar, 

uppdrag och processer för de insatser som finns för elever i behov av särskilt stöd.  
3. förvaltningen påbörjar ett utvecklingsarbete med att skapa forum för dialog kring särskilt 

stöd för att därigenom skapa samsyn och organisering av särskilda undervisningsgrupper, 
flexgrupper samt enskild undervisning.  

4. förvaltningen utvecklar arbetssättet kring fördelning av interna tilläggsbelopp till 
kommunala skolor och förskolor för att öka kvalitén och förenkla administrationen.  
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Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-05-06 
Tjänsteskrivelse 2020-04-02 
Uppföljning 
Välfärdsutskottet 2019-10-02 § 55 
Utredning 
Kartläggning  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen noterar att ett brett 
dialogforum är viktigt för att tillvarata olika professioners kompetens och få acceptans för nya 
arbetssätt. Vidare behöver bland annat vissa elevers behov av små sammanhang säkerställas. 
Det fortsatta arbetet följs upp på välfärdsutskottet i november 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
annika.sunesson@stenungsund.se 
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§ 192 Dnr: KS 2020/262 
 
Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola att gälla från och med 2020-07-01. Därmed upphör de av kommunstyrelsen 
2013-03-04 beslutade turordningsreglerna för skolplacering i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola att gälla. 

Reservation  
Nedzad Deumic (KD) och Johan Jönsson (M) reserverar sig mot beslutet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
De föreslagna riktlinjerna för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 
Stenungsunds kommun reglerar exempelvis grundläggande principer för skolplacering, hur 
skolvalet går till, undantag, uppsägning och överklagande.  
 
Den största förändringen i förhållande till befintliga rutiner och turordningsregler är 
anpassningen till gällande lag där förskoleklass är en obligatorisk skolform, skolplikt gäller 
från sex till sexton år och att det fria skolvalet är en grundläggande princip för skolplacering.  
 
Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att välja skolenhet för sitt barn i hela 
kommunen. Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen.  
 
Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en elev ges en plats vid 
en skola. Men vårdnadshavares önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering 
vid en skolenhet nära hemmet. Den principen kallas närhetsprincipen. När platserna på en 
skola inte räcker till alla sökanden är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt 
till en plats på skolan. 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-05-06 
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 
Förslag till riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
Kommunstyrelsen 2013-03-04 § 64  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att syskonplacering hamnar framför lottning i turordningen i 
samband med skolplacering. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsutskottets 
förslag.  
 
Beslut skickas till 
Jeanette.johansson@stenungsund.se 
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§ 193 Dnr: KS 2020/301 
 
Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, taxa för vatten och 
avlopp VA 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.  

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 10 juni.  

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

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

Genom att höja taxan i enlighet med förvaltningens förslag kommer det uppkomna 
underskottet vara avbetalat inom tre år. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-03-26 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag.  
 
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Ulla Johansson (SD) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag.  
 
Votering begärs och genomförs.  
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag. 
Nej-röst för förvaltningens förslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Himan 
Mojtahedi (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), Johan Jönsson (M), Helena Nävergårdh 
(M), Ulla Johansson (SD), Lisbeth Svensson (L), Maria Möller Berntsson (L) och Nedzad 
Deumic (KD). 
 
Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag. 
 
Beslut skickas till 
Tony.strandh@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 194 Dnr: KS 2020/51 
 
Utvärdering av hallvärdar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Reservation 
Lisbeth Svensson (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På välfärdsutskottet den 19 februari 2020 beslutades att utredningen om hallvärdar skulle 
återremitteras till förvaltningen för att utreda de ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenserna av att förbättra information, städ och underhåll utifrån hallvärdarnas uppdrag 
på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
Förvaltningen anser att tjänsten som hallvärd skulle kunna återinföras med ett minskat ansvar 
som tar tillvara de mest efterfrågade uppgifterna på ett kostnadseffektivt sätt. Det skulle 
innebära att hallvärden inte kommer finnas ute i idrottshallarna hela kvällar och helger utan 
att värden utgår från Stenungsund Arena och därifrån åker runt till de olika idrottshallarna. 
Detta medför också att Stenungsund Arena förstärks med personal under vissa tider.  
Kostnaden för tjänsten per år uppgår till 310 tkr per år.  Kostnaden kan inte täckas inom ram.  
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-05-06 
Tjänsteskrivelse 2020-03-20 
Beslut VÄL 2020-02-19 
Tjänsteskrivelse 2020-01-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) föreslår att hallvärdar införs i januari 2020 och finansieras genom 
höjning av halltaxan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstatera att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsutskottets förslag.  
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Beslut skickas till 
Pia.solefors@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 195 Dnr: KS 2019/599 
 
Svar på återremiss - Utredningsuppdrag Ramsön 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att fastigheten Ramsön 
1:12 säljs på den öppna marknaden till högstbjudande  

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om 
byggnadsminnesförklaring av fastigheten Ramsön 1:12 innan en försäljning samt att vid ett 
avslag säkerställa högsta möjliga skydd av de kulturhistoriska värdena innan en försäljning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020 att återremittera ärendet och ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda alternativet om uthyrning med liknande upplägg som 
Tollenäs camping för den del av fastigheten som inte är utarrenderad samt undersöka 
möjligheterna till en exteriör byggnadsminnesförklaring. 
 
Förvaltningen har utrett möjligheten för uthyrning av byggnaderna på Ramsön med liknande 
upplägg som Tollenäs camping. Förvaltningen bedömer att det saknas ett allmänt intresse med 
en uthyrning av byggnaderna till att användas för privat boende. Förutom den juridiska 
begräsningen uppgår renoveringskostnaderna till så höga kostnader att en uthyrning skulle bli 
svår om den ska användas till boende. Ett ändrat användningsområde för byggnaderna skulle 
behöva genomgå en bygglovsprocess där utfallet är svårt att föregå, bland annat utifrån att 
fastigheten ligger i ett naturskyddsområde.  
 
Förvaltningen föreslår därför att fastigheten Ramsön 1:12 säljs på den öppna marknaden till 
högstbjudande. 
 
Gällande exteriör byggnadsminnesförklaring föreslår förvaltningen att en ansökan om 
byggnadsminnesförklaring ska genomföras innan en försäljning alternativt uthyrning samt att 
vid ett avslag säkerställa högsta möjliga skydd av de kulturhistoriska värdena innan en 
försäljning.  
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Svar på uppdrag att utreda gångbara användningsområden 2020-02-19 
Beslut KS 2020-11-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att verka för att fastigheten säljs 
på den öppna marknaden men att det inte ansöks om byggnadsminnesförklaring.  
 
Maria Renfors (M) tillstyrker Nedzad Deumic (KD) förslag.  
 
Emma Ramhult (V), Agneta Pettersson Bell (ST) och Ulla Johansson (SD) föreslår att 
förvaltningen ges i uppdrag att verka för att fastigheten hyrs ut.  
 
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att ställa 
förvaltningens förslag mot Emma Ramhult (V) med fleras förslag mota varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att 
fastigheten säljs på den öppna marknaden.  
 
Beslutsgången fortsätter 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag om att ansöka om byggnadsminnesförklaring mot 
Nedzad Deumic (KD) förslag om att inte ansöka om byggnadsminnesförklaring mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
Votering 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), Himan Mojtahedi (S), Jan Rudén (S), Helena Nävergårdh (M), Ulla Johansson (SD), Ida 
Melin (S), Lisbeth Svensson (L), Maria Möller Berntsson (L), Linda-Maria Hermansson (C), 
Emma Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Johan Jönsson (M) och Nedzad Deumic (KD). 
 
Med 13 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
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Beslut skickas till 
Pia.solefors@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 197 Dnr: KS 2019/641 
 
Svar på förfrågan om att få driva den nya förskolan i Hallerna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om att bedriva den planerade förskolan på 
Hallerna i privat regi.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en ansökan den 8 augusti 2019 om att starta en ny förskola i Hallerna. 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge kommundirektören i uppdrag att 
utreda alternativa driftsformer utifrån juridiska, ekonomiska och behovsmässiga perspektiv 
för bedrivande av förskola.  
  
I Stenungsunds kommun finns 15 förskolor som bedrivs i kommunal regi och åtta enskilda 
förskolor. I Hallerna finns tre förskolor, två fristående (Tallbacken och Finger-Borgen) samt 
en kommunal.  
 
Ur ett juridiskt perspektiv finns det inga hinder att låta privata aktörer bedriva fristående 
verksamhet inom förskolan. Enligt skollagen kan förskoleverksamhet antingen bedrivas i 
entreprenadform där kommunen kvarstår som huvudman eller som fristående förskola där 
privat aktör ansöker om tillstånd att få bli huvudman för förskolan.  
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är valet att bedriva verksamhet i kommunal regi alternativt 
privat regi, i fråga om skolverksamhet, kostnadsneutralt. Anledningen till det är skollagens 
regler om bidrag på lika villkor vilka föreskriver att fristående verksamheter ska ges samma 
ekonomiska förutsättningar som de kommunala verksamheterna av samma art.  
  
Alternativet att driva den nya förskolan i Hallerna i privat regi skulle, med nuvarande 
hanteringen av bidrag på lika villkor, bli svårt. Anledningen är att den nya lokalen skulle få en 
hyra som klart överstiger den genomsnittliga kommunala hyran som ligger till grund för 
bidraget till de fristående aktörerna. Det finns utrymme i lagstiftningen att ersätta fristående 
verksamheter med faktiska lokalkostnader i stället för genomsnittliga men det riskerar att leda 
till ökade kostnader för kommunen.  
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

Ur ett behovsmässigt perspektiv så är den nya förskolan i Hallerna tänkt att innefatta ett 
produktionskök vilket även har betydelse för andra kommunala förskolenheter. Utifrån detta 
perspektiv är det inte lämpligt att verksamheten bedrivs som fristående eftersom det skulle 
leda till att produktionen av måltider måste planeras om i mycket stor utsträckning.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Emma Ramhult (V) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
anette.oscarsson@stenungsund.se 
Jessica Falk Peterson 
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 198 Dnr: KS 2020/452 
 
Intresseanmälan privata aktörer Stora Höga förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för en 
privat aktör att driva Stora Höga förskola. Utredningen ska innehålla en möjlighet för en 
uthyrning alternativt försäljning. Uppdraget innefattar även en långsiktig behovsanalys av 
förskoleplatser för kommundelen. En första rapportering ska ske på välfärdsutskottet 2020-
06-03. 
 
Protokollsanteckning 
Agneta Pettersson Bell (ST): Det har sedan beslut i kommunstyrelsen den 27 april, att den så 
kallade pausen av Stora Höga förskola ska kvarstå, framkommit nya fakta:   

1. Förskoleplatserna i Stora Höga kommer enligt förvaltningen (datum 200514 och 
200522) vara fullbelagda i oktober.  Förskoleplatserna i den fristående förskolan i 
Stora Höga är fullbelagda vid höstterminens start.  Antal platser i Stora Höga är 172 
kommunala och 41 fristående, totalt 213 platser. 

2. Den aktuella befolkningsprognosen har kommit och antal barn i åldern 1-5 år ökar i 
Stora Höga.  Antal placerade barn i oktober, 213, är ca 9% högre än prognosen för 
2020 som är 196 barn. 

3. Privata aktörer har uttryckt intresse att driva Stora Höga förskola 
  
Jimmy Lövgren (MP), Alexandra Odelsheim (SD), Emma Ramhult (V) och Christian León 
Lundberg (ST) ställer sig bakom Agneta Pettersson Bells (ST) protokollsanteckning. 
 
 
Jäv 
Ida Melin (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fyra aktörer har kommit in med intresseanmälan om att driva Stora Höga förskola.  
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2020-05-25

Beslutsunderlag 
Intresseanmälan från Huvudman för Förskolan Vilda Tilda i Ucklum och Skogsbackens 
förskola i Svenshögen 
Intresseanmälan från Svenska Kyrkan 
Intresseanmälan från Tallbackens Förskola AB 
Intresseanmälan från Äventyrsförskolan 
 
Beslut skickas till 
Elisabeth.andreasson@stenungsund.se 
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Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 199 Dnr: KS 2020/482 
 
Uppdragsbeskrivning för Folkhälsorådet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta demokratiberedningens förslag till uppdragsbeskrivning 
för folkhälsorådet med följande komplettering:  
 

 Under avsnittet folkhälsorådets uppdrag och sammansättning ändras:  
 
Arbeta efter gällande dokument så som, Vision 2035 Stenungsund med där tillhörande 
dokument samt beslutad kommunal folkhälsoplan. Likaså Västra Hälso- och 
Sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument.  
 
Till: 
 
Arbeta efter gällande dokument såsom bland annat Stenungsunds kommuns Vision 
2035, program för social hållbarhet och strategiska plan med inriktningsmål samt 
Västra Götalandsregionens budget, regionala utvecklingsstrategi och Västra hälso- 
och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument.   

 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdragsbeskrivningen upphör att gälla i slutet av 
innevarande avtalsperiod. Demokratiberedningen ansvarar för att revidera dokumentet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har tagit fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för folkhälsorådet. 
Uppdragsbeskrivningen bygger på det samverkansavtal som har tecknats mellan 
Stenungsunds kommun och Västra Götalandsregionen. Den innehåller skrivningar om syfte 
och mål med folkhälsorådet samt beskrivning av rådets uppdrag och sammansättning.  
 
Om uppdragsbeskrivningen och övriga styrdokument har, eller över tid utvecklar, mot 
varandra stridande föreskrifter gäller avtalet och andra styrdokument framför 
uppdragsbeskrivningen. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-12 
Folkhälsorådet uppdragsbeskrivning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att uppdragsbeskrivningen upphör att gälla i slutet av innevarande 
avtalsperiod istället för i slutet av innevarande mandatperiod.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se 
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§ 200 Dnr: KS 2020/305 
 
SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården 2020-2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården 
2020-2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samverkansplanen för hälsa och den nära vården är politiskt beslutad i SIMBA:s politiska 
samrådsgrupp som Stenungsund ingår i. Planen utgår ifrån närvårdssamverkan inom SIMBA 
som är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vård-, stöd- och 
omsorgsinsatser från både kommun och region. I samverkansplanen finns beskrivningar och 
uppsatta mål som syftar till att förbättra samordnade vård- och omsorgsinsatser 
från primärvård, kommun, sjukhus och övriga samverkansparter. 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-05-06 
Tjänsteskrivelse 2020-03-26 
Bilaga 1 – SIMBA skrivelse politiska samrådsgruppens samverkansplan 
Bilaga 2 – SIMBA samverkansplan för hälsa och den nära vården åren 2020-2021 
 
Beslut skickas till 
Carina.vesterelve@vgregion.se 
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Rätt utdraget intygar 
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Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 201 Dnr: KS 2020/446 
 
Undertecknande av värdehandling , uppdatering av 
tjänsteförteckning - firmatecknare för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dokumentet Undertecknande av värdehandlingar 
med tjänsteförteckning daterad 2020-05-06. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Dokumentet ”undertecknande av värdehandlingar med tjänsteförteckning” beskriver vilka 
som är firmatecknare och vilka som får underteckna handlingar gällande exempelvis  
borgens-, låne- och köpehandlingar. Det nya förslaget till dokument har uppdaterats utifrån 
nya namn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 
Undertecknande av värdehandlingar daterat 2020-05-06 
Tjänsteförteckning daterad 2020-05-06 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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§ 202 Dnr: KS 2019/702 
 
Riktlinjer för samspelet mellan politiker och förvaltningen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dokumentet Riktlinjer mellan politiker och 
förvaltning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har efter en remiss från kommunfullmäktige tagit fram ett reviderat 
förslag till riktlinjer mellan politiker och tjänstemän. Av förslaget framgår bland annat 
samspelet mellan politiker och tjänstepersoner ska bygga på att det finns ett förtroendefullt 
klimat mellan politiken och förvaltningen. Det framgår också att förtroendevalda fattar beslut 
i grupp och tjänstepersoner enskilt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
Riktlinjer för samspelet mellan politiker och tjänstemän 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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Kommunstyrelsen
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§ 203 Dnr: KS 2020/41 
 
Riktlinjer för att hantera hot och våld 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för korrekturläsning. 
Riktlinjerna ska även förtydligas under tillbud med att tillbud i Skalman samt anmälan till 
Arbetsmiljöverket ska alltid göras i samband med att medarbetare utsatts för hot eller våld. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna är utformade som ett stöd, en handbok med verktyg för att kunna hantera 
uppkomna hotfulla situationer och sammanhang. De ska ses som ett stöd till personalen i 
Stenungsunds kommun för att motverka våld, hot, hat, trakasserier eller kränkande 
särbehandling. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Riktlinjer för hot och våld 2020-02-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian León Lundberg (ST) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
korrekturläsning. Riktlinjerna ska även förtydligas under tillbud med att tillbud i Skalman 
samt anmälan till Arbetsmiljöverket ska alltid göras i samband med att medarbetare utsatts för 
hot eller våld. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Christian León 
Lundbergs (ST) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
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§ 204 Dnr: KS 2019/381 
 
Svar på motion om att synliggöra alla skatter för anställda och 
arvoderade av Stenungsunds kommun - Maria Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) har lämnat in en motion om att synliggöra alla skatter för anställda och 
arvoderade av Stenungsunds kommun. 
 
Motionären föreslår: 

 att den totala lönekostnaden, inklusive arbetsgivaravgiften, ska redovisas på 
lönespecifikationen för alla anställda och arvoderade, 

 att både den skatt Stenungsunds kommun betalar in direkt i form av arbetsgivaravgift, 
och inkomstskatten som kommunen betalar in för den anställdes räkning, ska 
summeras så att total skattesumma också framgår av lönespecifikationen.  

 
Eftersom förslaget endast kan genomföras på två av fyra platser och lönespecifikationsformat 
är förvaltningens bedömning att risken för missförstånd är för stor och att det är olyckligt om 
arbetsgivarens information varierar beroende på var man läser sin lönespecifikation. Så länge 
den av SOLTAK använda systemleverantören Visma inte har möjlighet att tillmötesgå 
motionärens förslag föreslås att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
Kommunfullmäktige 2019-05-16 § 79 
Motion av 2019-05-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår att ärendet återremitteras. 
 
Johan Jönsson (M) tillstyrker Maria Renfors (M) förslag. 
 
 

53



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
Votering begärs och genomförs.  
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för förvaltningens förslag. 
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Jan Rudén (S), Ida Melin (S), Linda-Maria 
Hermansson (C), Emma Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Agneta Pettersson Bell (ST), Maria Renfors (M), Christian 
León Lundberg (ST), Johan Jönsson (M), Helena Nävergårdh (M), Alexandra Odelsheim 
(SD), Lisbeth Svensson (L) och Nedzad Deumic (KD). 
 
Med 6 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Maria Renfors (M) 
förslag. 
 
 
Beslut skickas till 
Maria.renfors@stenungsund.se 
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Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 205 Dnr: KS 2020/285 
 
Motion om begäran att utreda kostnader kopplade till 
flyktinginvandring - Alexandra Odelsheim (SD) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Avstår 
Johan Jönsson (M) avstår från att delta i beslutet av ärendet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Odelsheim (SD) inkom den 20 mars 2020 med en motion där hon begär en 
utredning av kostnader kopplade till flyktinginvandring. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2020-03-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Emma Ramhult (V) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen med följande motivering:  
 
SD föreslår i sin motion att kommunen ska utreda kostnader som är sammankopplade med 
asylinvandring och illegala invandrare samt att utreda undanträngningseffekterna, det vill 
säga kostnader för ökad köbildning när det gäller tillgång till bostads- och välfärdstjänster. 
Förvaltningen följer regelbundet upp kostnader för mottagandet av ensamkommande barn 
och nyanlända. 
 
Personer som vistas illegalt i landet faller primärt under andra myndigheters ansvar. 
Kommunen har enbart ett väldigt begränsat ansvar för dessa personer. Stenungsunds 
kostnader för denna grupp är därför försumbar. Stenungsund kommun kan således inte ha 
någon uppfattning om kostnaderna för denna grupp. 
 
(S), (ST), (C), (V), (MP) anser inte att ytterligare utredning kring kostnader än de 
uppföljningar som redan görs är nödvändiga. Sverige har en reglerad invandring som 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

beslutats i bred politisk enighet i Sveriges riksdag. Utifrån denna ska Sverige, och de i 
Sverige ingående kommunerna, ta emot flyktingar som söker och har behov av skydd. 
Alla som har rätt att bo i vår kommun ska ha rättigheter och skyldigheter. Alla som bor i 
kommunen kommer att både bidra och, i olika skeden i sitt liv, behöva hjälp och stöd. 
Därför räknar vi inte på ekonomisk lönsamhet, eller kostnader, för olika grupper som 
exempelvis barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning. Vi vet att vi alla, när vi 
exempelvis går i förskola, skola eller när vi behöver äldreomsorg, kostar mer än vad vi just 
då bidrar med. På samma sätt betraktar vi i den politiska ledningen (S), (ST), (C), (V), (MP) 
människor med olika bakgrund. 
 
Alla i Stenungsund bidrar på sikt till att bygga vår kommun stark även om de på kort sikt kan 
behöva både hjälp och stöd. 
 
Maria Renfors (M), Nedzad Deumic (KD) och Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Emma 
Ramhults (V) förslag.  
 
Alexandra Odelsheim (SD) föreslår att motionen bifalls.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Ramhult (V) 
med fleras förslag.  
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

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

 Årsstämma Stenungsunds Energi och Miljö AB. 
 Protokoll Stenungsunds Energi och Miljö AB. 
 Protokoll Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme. 
 Utfall Stenungsunds Energi och Miljö AB. 
 Årsstämma Stenungsundshem AB. 
 Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde Stenungsundshem. 
 Skrivelse med bilagor till välfärdsutskottet och kommunfullmäktige angående Stora 

Höga förskola. 
 Skrivelse med bilagor från Svenska Ridsportförbundet. 
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§ 207 Dnr: KS 2020/88 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut 2020-05-20 
Nyanställningar mars 2020 
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Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 208 Dnr: KS 2020/9 
 
Regional information 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet utgår. 
 
Förslag på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet utgår 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.
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§ 209 Dnr: KS 2020/2 
 
Information från kommundirektör 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef utbildning Elisabeth Andreasson informerar: 
 

 Förutsättningar för att bedriva förskola i alternativ drift. 
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§ 210 Dnr: KS 2020/408 
 
Svar på skrivelse om att inrätta åtgärder för att begränsa Covid-19 
inom omsorgen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och anse skrivelsen besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-27 att ge förvaltningen i uppdrag att till kommande 
kommunstyrelse den 25 maj 2020 svara på Socialdemokraternas skrivelse och presentera 
adekvata åtgärder.  
 
Sektor socialtjänst har vidtagit ett antal åtgärder för att begränsa smittspridning i form av 
särskild Rutin för Covid-19 och förberedande planering utifrån misstänkt eller konstaterad 
smitta. Syftet är att skydda äldre och personer som tillhör en riskgrupp från att bli smittade 
samt att begränsa antalet personer som deltar i vården och omsorgen. Sektorn bedömer utifrån 
rådande situation att beredskap finns för att hantera enstaka fall av Covid-19 inom den 
ordinarie verksamheten.  Skulle en utbredd smitta av Covid-19 inträffa bedömer förvaltningen 
att en särskild Covid-19 enhet på Särskilt boende eller ett Covid-19 team i Hemtjänsten kan 
vara aktuellt att starta upp. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-14 
Skrivelse från socialdemokraterna 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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§ 211 Dnr: KS 2020/536 
 
Uppdrag till förvaltningen att se över ärendeordningen på 
kommunstyrelsens sammanträden - Ulla Johansson (SD) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över ärendeordningen på 
kommunstyrelsens sammanträden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulla Johansson (SD) vill att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över 
ärendeordningen på kommunstyrelsens sammanträden. 
 
Beslut skickas till 
Richard.brown@stenungsund.se 
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§ 212 Dnr: KS 2020/537 
 
Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten för Libertá FC att 
spela sina hemmamatcher i Svenska Futsalligan på Stenungsund 
arena - Jan Rudén (S) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för Libertá 
FC att spela sina hemmamatcher i Svenska Futsalligan på Stenungsund arena. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jan Rudén (S) vill att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för 
Libertá FC att spela sina hemmamatcher i Svenska Futsalligan på Stenungsund arena. 
 
Förslag på sammanträdet 
Helena Nävergårdh (M) tillstyrker förslaget. 
 
Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker förslaget. 
 
Beslut skickas till 
Elisabeth.andreasson@stenungsund.se 
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