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Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-04-27 
Tid: 10:00-17:20 
Plats: Kulturhuset Fregatten 
 
Beslutande 
Bo Pettersson (S), ordförande 
Christian León Lundberg (ST) ersätter Agneta Pettersson Bell (ST), förste vice ordförande 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande 
Melisa Nilsson (S) §§ 139-170 
Jan Rudén (S) 
Johan Jönsson (M) 
Daniel Söderström (M) ersätter Wouter Fortgens (M) 
Alexandra Odelsheim (SD) ersätter Ulla Johansson (SD) §§ 141-167 
Ida Melin (S) ersätter Ulla Johansson (SD) §§ 139-140 
Himan Mojtahedi (S) ersätter Håkan Larsson (Oberoende)   
Lisbeth Svensson (L) 
Mattias Vernberg (C) ersätter Göder Bergermo (L) §§ 139-169 
Ida Melin (S) ersätter Lena Hedlund (KD) §§ 141-166 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Emma Ramhult (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
 
Ersättare 
Inga ersättare närvarade 
 
Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Elisabeth Andreasson, verksamhetschef 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Christer Larsson, personalchef  
Hanna Landén Freij, kommunikationschef 
Niclas Brattefors, verksamhetschef § 140 
Veronica Götzinger, verksamhetschef §§ 151-152 
Jessica Andersson, mark- och exploateringsingenjör § 151 
Helena Cessford, lokalresursplanerare § 152-155 
Marie Wrethander, verksamhetschef § 155-156 
Agneta Dejenfelt, planeringsledare § 156 
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Björn Wikman, utvecklingsledare § 157 
Pia Solefors, verksamhetschef § 157 
Johanna Nordqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 161-163 
Annelie Svantesson, socialt ansvarig samordnare § 161 
Rebecka Hellman, utvecklingsledare § 165 
 
 
 
Justeringsdag: 2020-05-04  
 
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: 2020-05-04  
Paragrafer: 139-162, 164-174  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-04 
Datum då anslaget tas ned: 2020-05-26 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Richard Brown  
sekreterare 
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Innehållsförteckning 

 

    

§ 139 Fastställande av föredragningslistan   

§ 140 Presentation av Ung företagsamhet KS 2020/4  

§ 141 Redovisning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

KS 2020/2  

§ 142 Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun 

mars 2020 

KS 2020/347  

§ 143 Uppföljning och prognos 2020 sektor 

stödfunktioner 

KS 2020/371  

§ 144 Uppföljning och prognos 2020 sektor 

samhällsbyggnad 

KS 2020/377  

§ 145 Uppföljning och prognos 2020 avgiftsfinansierad 

verksamhet 

KS 2020/378  

§ 146 Uppföljning och prognos 2020 sektor utbildning KS 2020/375  

§ 147 Uppföljning och prognos 2020 sektor socialtjänst KS 2020/361  

§ 148 Utökning av VA-verksamhetsområde för 

Starrkärr 2:76 

KS 2020/277  

§ 149 Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och 

social hållbarhet i Stenungsund 2019 

KS 2018/493  

§ 150 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & 

Kust styrelses ledamöter avseende 

verksamhetsåret 2019 

KS 2020/318  

§ 151 Tilläggsavtal till tidigare tecknat 

medfinansieringsavtal med Trafikverket 

gällande bostäder och förskola på Kvarnhöjden 

KS 2019/29  

§ 152 Planstart för Stenung 2:162, Stenungskolan KS 2018/598  

§ 153 Lokala avfallsföreskrifter 2020 för Stenungsunds 

kommun 

KS 2020/237  

§ 154 Rivning av byggnad på fastigheten Högenorum 

1:19 

KS 2020/290  
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§ 155 Ianspråktagande av del av budgeterade medel 

för till- och ombyggnad av Stora Högaskolan F-

6. 

KS 2020/291  

§ 156 Utredning - Riktlinjer för avgiftsfri 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 

Stenungsunds kommun 

KS 2019/911  

§ 157 Svar på återremiss - Utredningsuppdrag 

Ramsön 

KS 2019/599  

§ 158 Svar på återremiss - Utredning om 

borgensförbindelse för bredband 

KS 2019/794  

§ 159 Yttrande över förslag till budget för GR 2021 KS 2020/307  

§ 160 Undanta dröjsmålsränta för organisationer 

under coronakrisen 

KS 2019/6  

§ 161 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse, sektor 

Socialtjänst 2019 

KS 2020/40  

§ 162 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 

bistånd 

KS 2020/221  

§ 164 Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 

1, 2020 

KS 2020/319  

§ 165 Information från rektorer till huvudman 

gällande anmälningar om kränkande behandling 

under läsår 2019/2020 

KS 2020/50  

§ 166 Anmälan - Motion om begäran att utreda 

kostnader kopplade till flyktinginvandring - 

Alexandra Odelsheim (SD) 

KS 2020/285  

§ 167 Inkomna skrivelser och protokoll till 

kommunstyrelsen 

KS 2020/7  

§ 168 Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård vid 

tillfällig vistelse i annan kommun 2020 

KS 2020/354  

§ 169 Redovisning av delegationsbeslut KS 2020/88  

§ 170 Regional information KS 2020/9  

§ 171 Information från kommundirektör KS 2020/2  
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§ 172 Uppdrag till förvaltningen att inrätta åtgärder 

för att begränsa Covid-19 inom omsorgen - 

Socialdemokraterna 

KS 2020/408 

§ 173 Tillfälliga åtgärder för föreningar för att mildra 

de ekonomiska konsekvenserna till följd av 

Covid-19 pandemin 

KS 2020/421  

§ 174 Digitalt deltagande på kommunstyrelsens 

sammanträden 

KS 2019/585  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 139  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 
 
Tillkommande ärende 

- Inkommen skrivelse angående deltagande på kommunstyrelsens sammanträden på 
distans - Maria Renfors (M) 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 140 Dnr: KS 2020/4 
 
Presentation av Ung företagsamhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Niclas Brattefors presenterar Ung företagsamhet.  
 

 Information om Ung företagsamhet. 
 Planer framåt.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 141 Dnr: KS 2020/2 
 
Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
en form av checklista för att säkerställa att medarbetare har en bra arbetsmiljö vid 
distansarbete..  
 
Sammanfattning av ärendet 
Personalchef informerar om följande: 
 

 Genomförande av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Melisa Nilsson (S) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en form av checklista för att säkerställa att medarbetare har en bra arbetsmiljö vid 
distansarbete. 
 

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

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 142 Dnr: KS 2020/347 
 
Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun mars 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun, 
mars 2020 samt att fatta beslut om de åtgärder om budget i balans som förvaltningen 
föreslagit.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för helåret är 6,0 mnkr, vilket är 17,4 mnkr lägre än budgeterade 23,4 mnkr. 
Prognosen för balanskravsresultatet, där årets påverkan av den del av pensionsskulden som 
avser ansvarsförbindelsen ska exkluderas, är -5,6 mnkr. Enligt kommunallagen ska ett 
negativt balanskravsresultat återställas inom tre år.  

Kommunens prognos för perioden är mycket osäker på grund av de ekonomiska effekterna 
med anledning av covid-19. Det kommer påverka såväl kostnads- som intäktssidan. Hur 
ekonomin påverkas är bland annat avhängt hur riksdagen kommer att fatta beslut kring 
föreslagna statsbidrag. De eventuella bidragen är inte beaktade i prognosen.  

Samtliga sektorer prognostiserar ett underskott och den sammantagna prognosen för 
sektorerna är ett underskott om 14,0 mnkr. Sektor utbildning prognostiserar ett underskott om 
4,3 mnkr, vilket återfinns främst inom sektorsövergripande verksamhet. Sektor socialtjänst 
prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr och kan härledas till IFO och äldreomsorgen.  
Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr och återfinns främst inom 
bygglovsverksamheten. Sektor stödfunktioner prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr, vilket 
är kopplat till vakanta tjänster och högre intäkter.   

Nettovinst vid försäljning av exploateringsfastigheter inom områdena Stora Höga 
industriområde och Ödsmåls industriområde prognostiseras uppgå till 7,2 mnkr.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-14 
Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun, mars 2020 
 
 

10



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 143 Dnr: KS 2020/371 
 
Uppföljning och prognos 2020 sektor stödfunktioner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos per mars 2020 för sektor 
stödfunktioner med följande tillägg: 

 Sektor stödfunktioner ska införa fakturaavgifter från och med den 1 september i år. 
 Ekonomichefen får i uppdrag att i kundrådet ta upp frågan om hur fakturor gentemot 

SOLTAK AB ska hanteras. 
 Att till höstterminens start arbeta för att öka andelen närproducerade livsmedel som 

serveras i skolan och att se till att andelen vegetarisk mat ökar samt att erbjuda ett 
vegetarisk alternativ istället för ej fläsk. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 31 mars ett positivt resultat om 6 778 tkr. Prognos för 
helår beräknas till ett överskott på 1 600 tkr. Samtliga funktioner på sektorn förväntas hålla 
sin budget eller prognosticerar ett överskott.  

Stödfunktioner exklusive fastighet redovisar ett överskott om 2 156 tkr per den 31 mars. 
Prognos för helåret beräknas till ett överskott om 1 600 tkr. De huvudsakliga anledningarna är 
lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar samt för sektor 
stödfunktioners del lägre kostnader inom tjänsteområde ekonomi på Soltak AB.  

Fastighet redovisar för perioden ett positivt resultat om 4 622 tkr. Överskottet för perioden 
beror på försäljning av fastigheten Tveten samt att vintern varit mild vilket i sin tur inneburit 
lägre kostnader för energi- och snöröjning.  

Med anledning av nya redovisningsrekommendationer kommer överskottet att användas till 
att finansiera förstudier och detaljplanearbeten kopplade till kommunens lokalprojekt. Av den 
anledningen är prognosen för fastighet noll.   

 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-04-21 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 
Bilaga 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att "…istället för ekologiska…" stryks i tredje punkten.  
 
Emma Ramhult (V) tillstyrker Jan Rudéns (S) förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden fråga om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Anna.heed@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 144 Dnr: KS 2020/377 
 
Uppföljning och prognos 2020 sektor samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos per mars 2020 för sektor 
samhällsbyggnad med följande tillägg: 
 

 Att inte återbesätta nuvarande vakans av en bygglovshandläggare. 
 Att minska på kostnaden för utbildnings- och konferensverksamheten. 
 Att minska på kostnaden för vägunderhåll. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad redovisar en budget i balans per mars. Prognos för helåret är ett underskott 
om 1 300 tkr. Ett vite om 500 tkr för en inte utförd byggnadsskyldighet som fakturerats under 
perioden ingår i prognosen.   

Det prognostiserade underskottet beror på vikande bygglovsintäkter, där man ser en nedgång 
av antalet större bygglovsärenden jämfört med föregående år. Inom exploatering täcker inte 
intäkterna för detaljplaner de nedlagda kostnaderna vilket bidrar underskottet.  

Ett litet underskott finns också inom Strategi Samordning, där kostnader för framtagande av 
ÖP är orsaken. Inom Färdtjänst har omsorgsresorna blivit dyrare vilket bidrar till underskottet.  

 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-04-21 
Tjänsteskrivelse – 2020-04-16 
Bilaga – 2020-04-16 Ekonomisk uppföljning 

 
Beslut skickas till 
Sandra.kristensson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 145 Dnr: KS 2020/378 
 
Uppföljning och prognos 2020 avgiftsfinansierad verksamhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos per mars 2020 för 
avgiftsfinansierad verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vatten och Avlopp redovisar ett underskott för perioden med 854 tkr. Prognosen visar på ett 
underskott på helåret om 3 300 tkr. Intäkterna förväntas inte kunna täcka verksamheten som 
nu är fullbemannad och i full drift. Kostnader för drift och underhåll förväntas bli dyrare än 
under ett genomsnittsår.  

Avfall inklusive slam visar ett överskott för perioden med 887 tkr. Prognosen visar på ett 
underskott på helåret om 1 500 tkr. Överskottet beror till största delen på ej tillsatta tjänster. 

 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-04-21 
Tjänsteskrivelse – 2020-04-16 
Bilaga – 2020-04-16 Ekonomisk uppföljning 

 
Beslut skickas till 
Sandra.kristensson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 146 Dnr: KS 2020/375 
 
Uppföljning och prognos 2020 sektor utbildning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos mars 2020 samt att notera 
de åtgärder om budget i balans som förvaltningen lämnat. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor utbildning redovisar ett resultat om 1 115 tkr för perioden januari till mars 2020. 
Prognosen för året är ett underskott om 4 300 tkr. Orsaken till det prognostiserade 
underskottet är i huvudsak kostnaderna för skolskjuts som överstiger budget samt intäkten 
från statsbidraget för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder som minskat. 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-04-22 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 
Bilaga 1, Uppföljning och prognos sektor utbildning mars 2020 
 
Beslut skickas till 
Roland.persson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 147 Dnr: KS 2020/361 
 
Uppföljning och prognos 2020 sektor socialtjänst 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos mars 2020 samt noterar de 
åtgärder om budget i balans som förvaltningen lämnat samt beslutar om ”Tillfällig stängning 
av boendeverksamhet inom funktionshinder 2 800 tkr”. 

Kommunstyrelsen noterar informationen från sektor socialtjänst, att verksamheten inom 
Särskilt Boende, arbetar löpande med att verkställa handlingsplaner för att minska 
medarbetare med outnyttjad tid och genom det komma i balans.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget om ”Lägerverksamhet, ej verkställda beslut 400 tkr” 
bordläggs.  
  
Kommunstyrelsen anser att beskrivningen av åtgärder är alldeles för diffus. Den beskrivning 
av verkligheten som vi har, visar att de åtgärder verksamheten genomför eller planerar att 
genomföra, medverkar inte till att komma i balans. Det är bland annat ARPning som ökas till 
att i princip omfatta alla, det finns en massiv kritik mot listläggning. Listorna omfattar fyra 
veckor trots att beräkningsperioden är 16 veckor. Åtgärder som enligt kommunstyrelsens 
uppfattning bör genomföras snarast är följande: 
 

 Omfattningen av arbetstidslistan sammanfaller med beräkningsperiodens längd. 
 Att fler grupper får ansvar för sin egen schemaläggning. 
 Att ARPning begränsas. 
 Att yrkandet överlämnas till välfärdsutskottet.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor socialtjänst redovisar ett positivt resultat på 5 145 tkr till och med mars. På helår 
prognostiserar sektor socialtjänst ett underskott på 10 000 tkr.  
 
Underskotten finns inom individ och familjeomsorgen 7 500 tkr, särskilt boende 2 700 tkr, 
hälso- och sjukvård 1 100 tkr samt inom ordinärt boende 1 300 tkr. Verksamheten 
funktionshinder redovisar ett överskott. Kostnadsutvecklingen följs och åtgärder för att nå 
budget i balans fortsätter. Fokus för åtgärder i dagsläget är optimerad bemanning och 
minskning av sjuktal och övertidskostnader i sektorn.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-04-22 
Tjänsteskrivelse 2020-04-16 
Bilaga 1, Uppföljning och prognos sektor socialtjänst mars 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att förslaget om ”Lägerverksamhet, ej verkställda beslut 400 tkr” 
bordläggs. 
 
Jan Rudén (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen från sektor socialtjänst, att 
verksamheten inom Särskilt Boende, arbetar löpande med att verkställa handlingsplaner för 
att minska medarbetare med outnyttjad tid och genom det komma i balans.  
  
Kommunstyrelsen anser att beskrivningen av åtgärder är alldeles för diffus. Den beskrivning 
av verkligheten som vi har, visar att de åtgärder verksamheten genomför eller planerar att 
genomföra, medverkar inte till att komma i balans. Det är bland annat ARPning som ökas till 
att i princip omfatta alla, det finns en massiv kritik mot listläggning. Listorna omfattar fyra 
veckor trots att beräkningsperioden är 16 veckor. Åtgärder som enligt kommunstyrelsens 
uppfattning bör genomföras snarast är följande: 
 

 Omfattningen av arbetstidslistan sammanfaller med beräkningsperiodens längd. 
 Att fler grupper får ansvar för sin egen schemaläggning. 
 Att ARPning begränsas. 
 Att yrkandet överlämnas till välfärdsutskottet.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) och Bo 
Petterssons (S) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 148 Dnr: KS 2020/277 
 
Utökning av VA-verksamhetsområde för Starrkärr 2:76 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och 
spillvatten för Starrkärr 2:76 samt kommande avstyckning, i enlighet med kartbilaga daterad 
2020-04-01.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Starrkärr 2:76 har inkommit med en ansökan om att ansluta sig till 
kommunalt vatten och spillvatten. Del av Starrkärr 2:65 samt Starrkärr 2:76 ingår i dagsläget 
inte i ett verksamhetsområde. Det kommer att göras en avstyckning från Starrkärr 2:76. 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat områden där samtliga fastigheter är anslutna till 
befintliga VA-ledningar. Fastigheten ligger även i direkt angränsning mot befintligt 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Kommunens ledningar för vatten och 
spillvatten kommer att anläggas över en privat fastighet. 
 
Ett verksamhetsområde bestäms av huvudmannen, kommunen, och utgör en gräns inom 
vilken vattentjänstlagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. 
 
För att kunna ta ut taxa inom LAV (Lag om allmänna vattentjänster) måste fastigheten ingå i 
ett verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-30 
Översiktskarta 2020-04-01 
Kartbilaga 2020-04-01 
 
Beslut skickas till 
Fastighetsägare Starrkärr 2:76 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 149 Dnr: KS 2018/493 
 
Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet i 
Stenungsund 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning och redovisning av aktiviteter gjorda verksamhetsår 2019 inom området 
folkhälsa och social hållbarhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 
Uppföljning folkhälsa och social hållbarhet 2019 
 
Beslut skickas till 
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 150 Dnr: KS 2020/318 
 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv och Kusts 
styrelse för verksamhetsåret 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt förbundsordningen för samordningsförbundet mellan Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Västra Götalandsregionen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö ska samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning och 
förvaltningsberättelse och handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets 
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-03 
Följebrev ansvarsfrihet 2020-03-31 
Styrelseprotokoll § 114 2020-03-20  
Styrelseprotokoll § 115 2020-03-20 
Årsredovisning verksamhetsåret 2019, 2020-03-20 
Revisorernas årsberättelse 2019, 2020-03-20  
 
Beslut skickas till 
ann-katrin.osterman@arbetsformedlingen.se   
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 150 Dnr: KS 2019/29 
 
Tilläggsavtal till tidigare tecknat medfinansieringsavtal med 
Trafikverket gällande bostäder och förskola på Kvarnhöjden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsavtal tecknas, till medfinansieringsavtal (tecknat 
2019-06-11) med Trafikverket, för ny bedömd kostnad om cirka 8,3 mnkr. Kostnaden ryms 
inom exploateringsprojektet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 m.fl har 
Stenungsunds kommun tecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket (2019-06-11) för 
anläggningskostnader av vänstersvängfält på väg 574; kostnaderna bedömdes då till cirka 4,5 
mnkr. Trafikverket har nu meddelat en ny bedömd kostnad på cirka 8,3 mnkr där Trafikverket 
tar fram ett tilläggsavtal för kostnadsökningen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 
Bilaga, Medfinansieringsavtal mellan Stenungsunds kommun och Trafikverket 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att summan av kostnadsökningen skrivs in i beslutsmeningen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
jessica.andersson2@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 149 Dnr: KS 2018/598 
 
Planstart för Stenung 2:162, Stenungskolan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att 
presentera hur skolsituationen och behoven ser ut nu och framåt i tiden. 

 
Reservation 
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Daniel Söderström (M) och Lisbeth Svensson (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag till beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade positivt planbesked 2019-11-25 för ny detaljplan för Stenung 
2:162 och detaljplanen lades i prioriteringsgrupp 1. Syftet med detaljplanen är att pröva 
möjligheterna för en om-och tillbyggnad av Stenungskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-31 
Protokoll KS 2019-11-25 §271 
Ansökan om planbesked 2018-11-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet och ge 
förvaltningen i uppdrag att presentera hur skolsituationen och behoven ser ut nu och framåt i 
tiden.  
 
Lisbeth Svensson (L) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag till beslut. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

Beslut skickas till 
Helena.cessford@stenungsund.se 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 153 Dnr: KS 2020/237 
 
Lokala avfallsföreskrifter 2020 för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala avfallsföreskrifter. De lokala 
avfallsföreskrifterna börjar gälla från och med 2020-07-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har tillsammans med Göteborgsregionen, där Stenungsunds kommun 
ingår, en avfallsplan som är gällande till och med 2020 och som de lokala 
avfallsföreskrifterna är kompatibla med.  
 
Under hösten 2019 har Göteborgsregionen tillsammans med medlemskommunerna arbetat 
fram ett nytt förslag till Avfallsplan som har samråtts i alla medlemskommunerna. Den nya 
avfallsplanen förväntas antas under innevarande år.  
 
I samband med att avfallsplanen har arbetats om har förvaltningen sett över de lokala 
föreskrifterna för att anpassa dessa till den nya avfallsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-03-24 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Styrdokument - Lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun 
Yttrande från Naturskyddsföreningen 
 
Beslut skickas till 
Michael.koohler@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 154 Dnr: KS 2020/290 
 
Rivning av byggnad på fastigheten Högenorum 1:19 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnaden på fastigheten Högenorum 1:19. 
Rivningsutgiften belastar exploateringsprojektet program för Norra Hallerna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Högenorum 1:19 ägs av Stenungsunds kommun och ligger inom område för 
pågående planärende, program för Norra Hallerna.  
 
Fastigheten har mycket låg standard och det skulle medföra höga kostnader att göra huset 
beboligt året runt. Då byggnaden inte längre används eller kan användas av socialtjänsten 
föreslår förvaltningen att byggnaden rivs.  
 
Rivningsutgiften belastar exploateringsprojektet, program för Norra Hallerna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 
Bilaga 1, Karta 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
Veronica.gotzinger@stenungsund.se 
Sandra.kristensson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 155 Dnr: KS 2020/291 
 
Ianspråktagande av del av budgeterade medel för till- och 
ombyggnad av Stora Högaskolan F-6. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 5 000 tkr av 2020 års beslutade budget får ianspråktas 
omgående för att starta förberedande åtgärder inför tillbyggnation av Stora Höga F-6. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2020 års investeringsbudget beslutat om utbyggnation av Stora 
Högaskolan vilken planeras att stå färdig till höstterminen 2022.  

Anbud beräknas ha inkommit och beslut om igångsättning av byggnation kunna tas vid 
Kommunstyrelsens möte 2020-06-15. 
 
För att skolan skall kunna tas i bruk enligt plan behöver vissa förberedande arbeten påbörjas 
tidigare och andra direkt efter det att årets läsår avslutats. 5 000 tkr av budgeten för projektet 
behöver därför kunna ianspråktas omgående. För att minimera olycksrisken och antalet 
personer som rör sig i samma område är det viktigt att dessa blir klara i god tid innan 
byggentreprenaden startas och höstterminens börjar.  
 
Arbetena med att iordningställa Emils plan för skolans behov behöver också påbörjas så snart 
som möjligt. Befintlig skolgård kommer att minskas när skolan byggs ut. Under byggtiden 
kommer ett större område att behöva stängslas in. Det är därför viktigt att Emils plan står 
färdig i så nära anslutning till skolstart som möjligt då eleverna annars har en mycket 
begränsad yta att vistas på. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 
 
Beslut skickas till 
Helena.cessford@stenungsund.se 
Thomas.dahl@stenungsundshem.se 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
 

27

mailto:Helena.cessford@stenungsund.se


 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 156 Dnr: KS 2019/911 
 
Utredning - Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Stenungsunds kommun”. Riktlinjerna gäller tills vidare. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 25 november 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till riktlinjer för avgiftsfri grundskola i Stenungsunds kommun. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer i syfte att säkerställa att alla elever kan 
delta i verksamheten på lika villkor genom att avgifter inte tas ut. 
 
De grundläggande principerna i riktlinjerna är följande: 
 
 Alla aktiviteter som förskoleklass, grundskola och grundsärskola ordnar ska vara öppna 

för alla elever. Inga öppna avgifter eller så kallade dolda avgifter får förekomma. 
 Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan 

kostnad. 
 Alla former av verksamhet i skolan såsom studieresor och studiebesök samt aktiviteter i 

anslutning till idrotts- och friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga 
medel inom den ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, genom projektmedel 
eller annan extern finansiering. 

 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 
Tjänsteskrivelse 2020-02-13 
Förslag till riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 
Stenungsunds kommun 
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 310 
Yrkande från Melisa Nilsson (S) 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Melisa Nilsson (S) tillstyrker välfärdsutskottets förslag till beslut.   
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 157 Dnr: KS 2019/599 
 
Svar på återremiss - Utredningsuppdrag Ramsön 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.  

 
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.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Svar på uppdrag att utreda gångbara användningsområden 2020-02-19 
Beslut KS 2020-11-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian León Lundberg (ST) föreslår att ärendet bordläggs. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Christian León 
Lundbergs (ST) förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Pia.solefors@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 158 Dnr: KS 2019/794 
 
Svar på återremiss - Utredning om borgensförbindelse för bredband 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Södra Fräkne fiberförenings ansökan om 
borgensförbindelse fram till 2022. 

Reservation  
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Daniel Söderström (M), Lisbeth Svensson (L) och 
Alexandra Odelsheim (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
borgensförbindelse för bredband inom Stenungsunds kommun. Kommunstyrelsen beslutade 
den 13 januari 2020 att återremittera ärendet för komplettering med underlag om föreningens 
ekonomiska ställning samt budget och verksamhetsplan. Förvaltningens generella bedömning 
är att föreningens ekonomiska situation ser god ut framöver, då de redovisar ett positivt 
resultat före avskrivningar. Bedömningen förutsätter emellertid att föreningen kommer till 
bukt med den tillfälliga likviditetsbristen som beror på att det sista bidraget från 
Jordbruksverket betalas ut 2021 då investeringen är färdigställd. Detta är också anledningen 
till ansökan om borgensförbindelse.  
 
Mot bakgrund av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip samt 
kommunens finanspolicy och kommunfullmäktiges Program för bredband bedömer 
förvaltningen att föreningens ansökan om borgensförbindelse bör avslås.  
 
Beslutsunderlag 
Södra Fräkne balansrapport 2019 
Södra Fräkne resultatrapport 2019 
Södra Fräkne verksamhetsbeskrivning 2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Södra 
Fräkne fiberförenings ansökan om borgensförbindelse fram till 2022. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
kjell.tallberg@telia.com 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 157 Dnr: KS 2020/307 
 
Yttrande över förslag till budget för GR 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förbundsstyrelsens förslag till budget för år 2021 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens kommunalförbund har till medlemskommunerna översänt ett förslag på 
rambudget för år 2021.   

Den strategiska inriktning för Göteborgsregionens kommunalförbund beslutades föregående år 
för 2020-2023. De områden som Göteborgsregionen behöver fokusera på att möta under de 
kommande åren är: 

 Fysisk planering 
 Utbildning och kompetensförsörjning 
 Näringslivsutveckling 
 Digital transformation 
 Social sammanhållning och trygghet 
 Klimat och miljö 

Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsordning ska förbundsstyrelsen bereda 
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 
nästkommande år. Stenungsunds kommuns avgift per invånare är oförändrad.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-26 
Rambudget 2021 för GR 
Protokoll från GR:s förbundsstyrelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut.  
 
Maria Renfors (M) föreslår att medlemsavgiften för kommunerna per invånare sänks med 
10% och att verksamheten anpassas utifrån de förutsättningarna. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag.  
 
Beslut skickas till 
gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 160 Dnr: KS 2019/6 
 
Undanta dröjsmålsränta för organisationer under coronakrisen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande undantag från gällande riktlinjer för kravhantering 
ska gälla:  
 

 Organisationer som med anledning av covid-19-relaterade problem har beviljats 
anstånd ska inte debiteras dröjsmålsränta vid för sent inbetalda räkningar 

 
Undantaget gäller för alla anstånd som har meddelats under år 2020. Undantaget upphör att 
gälla 2020-12-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunens riktlinjer för kravhantering framgår att dröjsmålsränta utgår enligt 
bestämmelserna i Räntelagen, vilket innebär en referensränta plus 8 procentenheter. Ränta 
utgår från förfallodagen. Med anledning av Covid-19 och för att ekonomiskt underlätta för 
föreslås att dröjsmålsränta inte debiteras för de organisationer som har anstånd med anledning 
av covid-19-relaterad problematik.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-06 
 
Beslut skickas till 
Anette.oscarsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 161 Dnr: KS 2020/40 
 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse, sektor Socialtjänst 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera information om patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 
2019. 

Protokollsanteckning  
Jan Rudén (S) noterar att mot bakgrund av revisorernas granskning av särskilt boende framgår 
det inte beskrivningar rörande optimerad bemanning inom sektor socialtjänst av rapporten. 
Socialdemokraternas uppfattning är att stora problem kvarstår och att detta påverkar både 
patientsäkerhet och kvalitet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anger att arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Detta sker i en 
samlad patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för sektor Socialtjänst. I denna framgår 
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Dessutom framgår 
hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 
har bedrivits under 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 
Tjänsteskrivelse 2020-02-19 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse - Sektor Socialtjänst 2019 
Bilaga 1. Mål och egenkontroller för kommunal hälso- och sjukvård sektor Socialtjänst år 
2019-2020 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 162 Dnr: KS 2020/221 
 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa uppdatering av riktlinjer för försörjningsstöd i 
Stenungsunds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns riktlinjer för försörjningsstöd uppdaterats med anledning av 
förändringar i lagar och förordningar, socialstyrelsens riktlinjer, samordning med 
Göteborgsregionen (GR) och behov som underlättar vid digitalisering.  
 
De förändringar som gjorts i texten förutom att den har klarspråksgranskats är följande: 
 

 Barnrättsperspektivet har förtydligats med anledning av att FN:s barnkonvention har 
blivit lag 2020-01-01 vilket innebär att barnets bästa alltid komma i främsta rummet 
och alltid beaktas, utredas och redovisas i beslutsprocessen i enlighet med konvention 
artikel 3. (sid 5) 

 Process kring överklagandet har förändrats såtillvida att om en myndighet ändrar ett 
beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen. 
(Sid 9) 

 Förtydligande gällande bedömningar vid våld i nära relationer i enlighet med 
kommunens ansvar för brottsoffer reglerat i 5 kap 11 § SoL. (sid 11) 

 För att underlätta handläggning har en specifik summa hemförsäkring tagits bort och 
istället godkänns grundhemförsäkring. Det medför att små delavslag kan undvikas. 
(Sid 16) 

 Fritidspengen har försvunnit 
 I enlighet med GR:s modell för begravningskostnader har riktlinjen ändrats så att 50% 

av prisbasbeloppet kan beviljas vilket innebär att alla utgifter slås samman istället för 
som tidigare där begravningskostnader beräknades utifrån olika delposter. (Sid 17) 

 I enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer har anvisning gällande kostnader för dator 
och internetuppkoppling lagts till. Sid 18) 
 

Lokala bestämmelser beslutat i nämnd är oförändrade. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
Beslut skickas till 
susanne.branalt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 164 Dnr: KS 2020/319 
 
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1, 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

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

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

Sammantaget gäller det fem beslut varav fyra gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för 
vuxna och ett gäller LSS 9.10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-31 
Bilaga 1 – Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1, 2020 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 165 Dnr: KS 2020/50 
 
Information från rektorer till huvudman gällande anmälningar om 
kränkande behandling under läsår 2019/2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.    

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen 6 kap 10 § är personal som får kännedom om att ett barn/en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla det till 
rektor. Rektor som får motsvarande kännedom är skyldig att anmäla det till huvudmannen. 
Motsvarande skyldighet inträder då ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier 
på sätt som avses i diskrimineringslagen. 
 
Under perioden 21 augusti 2019 t.o.m. 31 december 2019 inkom 372 anmälningar till 
huvudmannen. Statistiken hämtas från skade- och tillbudsrapporteringssystemet Skalman.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-02 
VÄL 2020-02-19 § 12 
 
Beslut skickas till 
rebecka.hellman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 167 Dnr: KS 2020/285 
 
Anmälan - Motion om begäran att utreda kostnader kopplade till 
flyktinginvandring - Alexandra Odelsheim (SD) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.  

Reservation  
Alexandra Odelsheim (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Odelsheim (SD) inkom 2020-03-20 med en motion där hon begär en utredning av 
kostnader kopplade till flyktinginvandring. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2020-03-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Melisa Nilsson (S) föreslår att motionen avslås. 
 
Emma Ramhult (V) tillstyrker Melisa Nilssons (S) förslag. 
 
Alexandra Odelsheim (SD) föreslår i första hand att motionen bifalls och i andra hand att 
motionen överlämnas till förvaltningen för beredning.  
 
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden frågar om ärendet ska 
bordläggas eller avgöras idag. Ordföranden konstaterar att ärendet bordläggs.  
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 168 Dnr: KS 2020/7 
 
Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens beslut från den 23 mars 2020 kvarstår vad 
gäller skrivelsen ”planerade lokalförändringar inom förskoleverksamheten hösten 2020” samt 
noterar de övriga inkomna skrivelserna.  
 
Jäv 
Ida Melin (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 
Reservation 
Jimmy Lövgrens (MP), Emma Ramhult (V) och Christian León Lundberg (ST) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit del av följande skrivelser: 

 Skrivelse till kommunstyrelsen angående planerade lokalförändringar inom 
förskoleverksamheten hösten 2020. 

 Inkommen skrivelse från restaurang Boost. 
 Till socialminister Lena Hallengren 20 april vädjan om undantag med anledning av 

Covid-19 pandemin. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår kommunstyrelsens beslut från den 23 mars 2020 kvarstår med 
motiveringen att ”kommunstyrelsen fick skriftligt information om behov av 
förskoleavdelningen inför hösten 2020, därför meddelande förvaltningen vilka avdelningar 
man avser att pausa inför hösten 2020”. 

Jimmy Lövgren (MP) föreslår att Stora Höga förskola inte ”pausas” utan att en korrekt 
beslutsgång genomförs där ärendet behandlas i kommunstyrelsen för att sedan gå till beslut i 
kommunfullmäktige. Beslutsunderlaget ska omfatta en långsiktig behovsanalys av 
förskoleplatser i Stora Höga, där det är säkerställt att aktuell byggnation och flyttkedjor är 
tillfyllest beaktade i befolkningsprognosen. Samt där man även beaktar ett relevant 
barnkonsekvensperspektiv och även föräldrars stora beredvillighet att även fortsättningsvis 
pendla miljövänligt i regionen. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

Emma Ramhult (V) och Christian León Lundberg (ST) tillstyrker Jimmy Lövgrens (MP) 
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.  
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 168 Dnr: KS 2020/354 
 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att höja ersättningsnivån för hemtjänst och hemsjukvård vid 
tillfällig vistelse i annan kommun till 426 kr/timme för hemtjänst och 688 kr/timme för 
hemsjukvård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Västkom rekommenderar årligen ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård som utförs 
av annan kommun än hemkommunen. För 2020 rekommenderar Västkom att nivåerna höjs 
till 426 kr/timme för hemtjänst och 688 kr/timme för hemsjukvård. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 
Styrelseprotokoll 200324 Västkom  
TU Hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 200324 Västkom 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggetsen@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 169 Dnr: KS 2020/88 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 170 Dnr: KS 2020/9 
 
Regional information 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 

• GR politiska styrgrupper 
Utbildning: Preliminärantagningen till gymnasiet. 79% antagna till förstahandsvalet. 
Marginal minskning av Stenungsunds elever att bli antagna till Nösnäsgymnasiet. 
Gymnasieantagningen kan bli förskjuten fram till juli på grund av Covid-19 pandemin. 
 
Arbetsmarknad: Mycket diskussioner gällande varselvågen. Restaurang- och 
hotellbranschen värst drabbad.  
 
Kommunalförbund: Delregionalt kollektivtrafikråd med information om nya zoner. 
 

• SOLTAK AB styrelse 
Majmötet flyttat fram. Positiva delresultat för Soltak. 
 

• Direktionen Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
Möte med Tjörn och Lilla Edet om Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds framtid. 
Arbetsmiljöverket gjort en anmälan 2018. Vite om brott mot arbetstidslagen. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

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

 Kommundirektören informerar om Covid-19 pandemin. 
- Ingen förändring de senaste två veckorna, måttlig påverkan i kommuner. 
- Smittskyddsinstitutet är nöjda med isoleringsåtgärder av sjuka inom särskilt 

boende, smittspridning har förhindrats. 
- God tillgång till personal inom polis och räddningstjänst. 
- Fortsatta rekommendationer. 

 
 Sektor utbildnings åtgärder till följd av Covid-19 pandemin. 

- Sektorledning. 
- Fackliga företrädare. 
- Fristående förskolor. 
- Frånvaroregistrering.  
- Åtgärder inom förskola och grundskola. 
- Åtgärder Nösnäsgymnasiet. 
- Åtgärder Kompetens och utveckling. 
- Åtgärder Kultur och Fritid.  

 
 Sektor socialtjänsts åtgärder till följd av Covid-19 pandemin. 

- Omfattande information på kommunens hemsida och på intranätet. 
- Arbete kring Covid-19 pandemin. 
- Sjukfrånvaro. 
- Nuläge.  
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 172 Dnr: KS 2020/408 
 
Uppdrag till förvaltningen att inrätta åtgärder för att begränsa 
Covid-19 inom omsorgen - Socialdemokraterna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till kommande kommunstyrelse 
den 25 maj 2020 svara på Socialdemokraternas skrivelse och presentera adekvata åtgärder. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har inkommit med en skrivelse där de vill att förvaltningen inrättar 
åtgärder för att begränsa smittspridningen av Covid-19 inom vården.  
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2020-04-22 
 
Beslut skickas till 
Rickard.persson@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 172 Dnr: KS 2020/421 
 
Tillfälliga åtgärder för föreningar för att mildra de ekonomiska 
konsekvenserna till följd av Covid-19 pandemin 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna förslag till åtgärder för föreningslivet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningslivet har följt Folkhälsomyndighetens och specialförbundens rekommendationer för 
tränings- och tävlingsverksamhet samt cuper och andra publikdragande arrangemang. 
Konsekvensen har blivit att inkomstbringande verksamhet har fått ställas in samt har 
schemalagd verksamhet lagts ner med kort varsel.  
Statliga medel har tilldelats föreningslivet för bidrag till bl a inkomstbortfall och 
merkostnader vid inställda arrangemang vilket föreningarna kan söka via Riksidrottsförbundet 
(RF).  
 
För att erbjuda lättnader för föreningslivet föreslår verksamheten nedanstående åtgärder:  
 

 LOK-stödet som är grunden i kommunens stöd till idrottsföreningar kommer betalas ut i 
maj istället för i september. Bidrag kommer betalas ut även om idrottsträningar ställts in 
eller färre än vanligt deltagit i träningen. Verksamheten följer Riksidrottsförbundets 
beslut om att basera bidraget på 2019 års utbetalning. Föreningar fortsätter att föra 
närvarokort för sin verksamhet.  

 

 Möjlighet att under den begränsade krisperioden avboka idrottshallstider som inte 
används. Ingen avbokningsavgift utgår och det finns ingen minsta uppsägningstid. 

 

 Anläggningsstöd kan betalas ut i maj istället för augusti. Stödet betalas inte ut tidigare 
med automatik utan efter önskemål från förening. 

 

 I rådande läge rekommenderas föreningar att ha sina årsmöten digitalt eller flytta fram 
mötet för att minska smittspridningen. Att årsmötet skjuts fram påverkar inte 
föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos Kultur och Fritid. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-24 
 

50



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

Beslut skickas till 
Marita.hjelm@stenungsund.se  
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Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 174 Dnr: KS 2019/585 
 
Digitalt deltagande på kommunstyrelsens sammanträden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra deltagande på distans genom att föra in följande 
paragraf i kommunstyrelsens reglemente: 
  
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i kommunstyrelsen.  
  
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av införande av teknisk lösning och löpande 
driftskostnader ska belasta den politiska organisationens budget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) har inkommit med en skrivelse den 27 april där hon vill möjliggöra 
deltagande på distans på kommunstyrelsens sammanträden.  
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse från Maria Renfors (M) 2020-04-27 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
Helena.maxon@stenungsund.se 
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