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2020-01-13

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-01-13
Tid: 10:00-16:00
Plats: Skeppet

Beslutande
Bo Pettersson (S)
Agneta Pettersson Bell (ST)
Maria Renfors (M)
Melisa Nilsson (S)
Jan Rudén (S)
Johan Jönsson (M) § 28 jäv
Alexandra Odelsheim (SD) ersätter Johan Jönsson (M) § 28
Wouter Fortgens (M) §§ 1-11
Helena Nävergård (M) ersätter Wouter Fortgens (M) §§ 12-46
Otto Ericsson (Oberoende) §§ 1-27
Daniel Söderström (M) ersätter Otto Ericsson (Oberoende) §§ 28-46
Himan Mojtahedi (S) ersätter Håkan Larsson (Oberoende)
Lisbeth Svensson (L)
Göder Bergermo (L)
Lena Hedlund (KD)
Linda-Maria Hermansson (C)
Emma Ramhult (V)
Jimmy Lövgren (MP)

Ersättare
Helena Nävergårdh (M) §§ 1-11
Daniel Söderström (M) §§ 1-27
Alexandra Odelsheim (SD) §§ 1-27, 29
Christian León Lundberg (ST)
Martin Hollertz (L) §§ 1-4, 11-46
Nedzad Deumic (KD)

Övriga närvarande
Kicki Nordberg, kommundirektör
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner
Erica Bjärsved, ekonomichef
Pia Alhäll, sektorchef utbildning, 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad
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Dennis Salenborn, säkerhetssamordnare § 3
Birgitta Wall, översiktsplanerare § 4 
Anders Hulterström, planarkitekt § 4
Malin Henriksson, tf verksamhetschef § 4-10
Helena Franzén, utvecklingsledare § 5-10
Veronica Götzinger, verksamhetschef § 8-11
Therese Brattfors, mark- och exploateringsingenjör § 8-10
Stefan Svedhem, strategisk projektledare § 8-10
Agneta Dejenfelt, utvecklingsledare § 11, 30
Pia Solefors, verksamhetschef § 11
Björn Wikman, utvecklingsledare § 11
Lars Lidén, digitaliseringschef § 12, 29
Cecilia Vilén, kommunjurist § 25
Christina Engström, kommunrevisor
Pia Andell, kommunrevisor
Richard Brown, kommunsekreterare

Justeringsdag: 2020-01-20 

Justerare: Maria Renfors (M)
 

Richard Brown Bo Pettersson (S) Maria Renfors (M)  
sekreterare ordförande justerare
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Anslagsbevis

Protokoll 2 (2) har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på 
kommunens anslagstavla.

Kommunstyrelsen

Justeringsdatum: 2020-01-20 
Paragrafer: 1-44, 46 
Datum då anslaget sätts upp: 2020-01-20
Datum då anslaget tas ned: 2020-02-11

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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Innehållsförteckning

§ 1 Fastställande av föredragningslistan

§ 2 Ekonomiskt läge inför 2020 KS 2019/15

§ 3 Riktlinjer för förtroendevaldas arbetsmiljö KS 2019/643

§ 4 Utställningshandling Översiktsplan 2020 KS 2018/311

§ 5 Klimatanpassningsplan - Information om förslag 

på tidplan för arbetsprocess

KS 2018/481

§ 6 Bidrag för snöröjning av enskild väg KS 2019/650

§ 7 Ansökan om markanvisning på Kännestorp 9:1, 

tidigare Spekeröds Folkpark

KS 2014/422

§ 8 Tilläggsavtal till markanvisning på CW Borgs 

väg

KS 2014/155

§ 9 Planbesked för Högenorum 1:5 KS 2019/383

§ 10 Gatunamn Höga 1:186 m.fl. KS 2019/816

§ 11 Svar på uppdrag att utreda gångbara 

användningsområden och ägarskap för 

kommunens fastighet på Ramsön

KS 2019/599

§ 12 Utredning om borgensförbindelse för bredband KS 2019/794

§ 13 Återrapportering - Översyn av den kort- och 

långsiktiga planen för effektivt lokalutnyttjande 

av skollokalerna i Ucklum

KS 2019/75

§ 14 Ekonomisk utredning av föreningarnas behov av 

repetitionslokaler

KS 2019/680

§ 15 Ansökan om bidrag för Ung Företagsamhet (UF) 

2020

KS 2019/834

§ 16 Hantering av elever på grund av nya 

gymnasielagen (ekonomi)

KS 2019/184

§ 17 Avgiftsbeläggning av hemgångsteamet KS 2019/889

§ 18 Ändring av avgiftsbefrielse vid dubbla 

boendekostnader vid inflyttning på särskilt 

boende

KS 2019/861
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§ 19 Ram för Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete - Sektor Socialtjänst

KS 2019/865

§ 20 Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 

3 2019

KS 2019/406

§ 21 Rapport Lex Sarah och Lex Maria KS 2019/15

§ 22 Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 

2020 samt högsta godtagbara boendekostnad vid 

beräkning av ekonomiskt bistånd 2020

KS 2019/1002

§ 23 Spontning och muddring i småbåtshamn - 

Stenungsunds centrum

KS 2019/525

§ 24 Arbetsgivarpolitiskt program KS 2019/926

§ 25 Regler för kommunstyrelsens uppsiktsplikt KS 2019/1011

§ 26 Revidering av attestreglemente KS 2019/920

§ 27 Revidering beslut om delegation angående 

kontokort

KS 2019/899

§ 28 Reviderade bolagsordningar för Renova AB, 

Renova Miljö AB och Fastighetsaktiebolaget 

Rödingen

KS 2019/961

§ 29 Avsiktsförklaring om att delta i Ineras projekt 

Säker digital kommunikation 2020-2023

KS 2019/1013

§ 30 Uppdrag åtgärder skolans duschar, 

omklädningsrum, toaletter och idrottssalar

KS 2019/15

§ 31 Årshjul för allmänna utskottet 2020 KS 2019/844

§ 32 Årshjul för välfärdsutskottet 2020 KS 2019/844

§ 33 Årshjul för kommunstyrelsen 2020 KS 2019/844

§ 34 Intern kontrollplan 2020 - kommunstyrelsen KS 2019/532

§ 35 Anmälningsärende - Uppföljning intern kontroll 

per augusti 2019 Tekniska myndighetsnämnden

KS 2019/875

§ 36 Anmälningsärende - Intern kontrollplan 2020 - 

Tekniska myndighetsnämnden

KS 2019/877

§ 37 Anmälningsärende - Intern kontrollplan 2020 

Sociala myndighetsnämnden

KS 2019/882
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§ 38 Anmälningsärende - Motion om införande av 

könsneutrala enskilda omklädningsrum i 

Stenungsunds kommun - Alexandra Ward Slotte 

(M)

KS 2019/974

§ 39 Begäran om entledigande från uppdraget som 

ledamot i välfärdsutskottet - Katja Nikula (S)

KS 2019/76

§ 40 Val av ledamot i välfärdsutskottet KS 2018/411

§ 41 Inkomna skrivelser och protokoll till 

kommunstyrelsen

KS 2018/539

§ 42 Redovisning av delegationsbeslut KS 2018/361

§ 43 Regional information KS 2018/576

§ 44 Information från kommundirektör KS 2019/15

§ 46 Revidering av samarbetsavtal rörande 

konsumentvägledning samt budget- och 

skuldrådgivning

KS 2019/684
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 1

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt följande förslag:

Tillkommande ärenden:
- Ombudsinstruktioner inför fastställande av budget 2020 - Stenungsunds Energi och 

Miljö AB (Omedelbar justering).
- Revidering av samarbetsavtal rörande konsumentvägledning samt budget- och 

skuldrådgivning.

Utgående ärende:
- Arbetsgivarpolitiskt program.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 2 Dnr: KS 2019/15

Ekonomiskt läge inför 2020

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen informerar om kommunens ekonomiska läge inför 2020.

• Sektor stödfunktioner och sektor samhällsbyggnad bedömer i dagsläget inga 
avvikelser mot budget 2020

• För sektorerna är bedömningen är gjord utifrån oktoberprognosen för 2019 och 
budgettilldelning för 2020

• Skall inte ses som en prognos för 2020.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 3 Dnr: KS 2019/643

Riktlinjer för förtroendevaldas arbetsmiljö

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att förtydliga riktlinjerna och 
ansvarsfördelningen för den interna arbetsmiljön för de förtroendevalda i Stenungsunds 
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 att bifalla en motion om förtroendevaldas 
arbetsmiljö innebärande att politiker ska omfattas av skade- och tillbudsrapporteringssystemet 
”Skalman” och att styrdokument för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö i Stenungsunds ska 
tas fram. 

Förslag till riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö föreligger.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-17
Riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö 2019-12-17
Kommunfullmäktige 2019-05-16 § 73

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att ärendet återremitteras för att förtydliga riktlinjerna 
och ansvarsfördelningen för den interna arbetsmiljön för de förtroendevalda i Stenungsunds 
kommun.  

Wouter Fortgens (M) 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 Linda-Maria 
Hermanssons (C) förslag.
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Justerare Rätt utdraget intygar
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2020-01-13

Beslut skickas till
Thomas.danielsson@stenungsund.se
Linda-maria.hermansson@stenungsund.se
helena.maxon@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
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§ 4 Dnr: KS 2018/311

Utställningshandling Översiktsplan 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställningshandlingen Översiktsplan 2020 för 
Stenungsunds kommun samt att skicka ut förslaget på utställning.

Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen är ett övergripande, strategiskt dokument som ska vara vägledande och visa 
den politiska inriktningen av hur kommunens mark -och vattenanvändning bör utvecklas och 
bevaras, i ett längre perspektiv, utifrån ett hållbart sätt som innefattar ekologiska, sociala och 
ekonomiska dimensioner.  

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan för Stenungsunds kommun pågår. Kommunen har 
valt att dela upp innehållet i översiktsplanen i tre delar – en förslagsdel, en 
hållbarhetsbedömning och en förutsättningsdel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-05
Översiktsplan 2020, del 1, förslag, utställningshandling
Översiktsplan 2020, del 2, hållbarhetsbedömning, utställningshandling
Översiktsplan 2020, del 3, förutsättningar, utställningshandling
Översiktsplan 2020, kartor, utställningshandlingar
Samrådsredogörelse, utställningshandling

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) tillstyrker liggande förslag till beslut.

Beslut skickas till
birgitta.wall@stenungsund.se
anders.hulterstrom@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 5 Dnr: KS 2018/481

Klimatanpassningsplan - Information om förslag på tidplan för 
arbetsprocess

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och poängterar att allmänna utskottet är tillika 
styrgrupp i det fortsatta arbetet med klimatanpassningsplanen. 

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun står inför arbetet att ta fram en klimatanpassningsplan. 
Klimatanpassningsplanen ska gälla för kommunen (geografiskt område) och ska ha en 
tidshorisont till 2100.

Syftet med klimatanpassningsplanen ska vara att samla kunskap om klimatförändringarna och 
vilka effekter som kommunen måste förbereda sig för, att utvärdera nuvarande förhållanden 
samt att ta fram en handlingsplan innehållande åtgärder för vad som behöver utföras i 
framtiden. Detta för att säkra kommunens robusthet mot effekter av klimatförändringarna. 
Planen berör kommunens samtliga verksamheter.

Till arbetet med att ta fram planen är fyra olika arbetsgrupper kopplade. Kommunstyrelsen är 
politisk styrgrupp. Arbetet med framtagandet av planen kommer påbörjas i januari 2020 och 
pågå under året.

För att få en struktur på arbetet har ett tidsschema tagits fram, där avstämningar med 
kommunstyrelsen och workshops med arbetsgrupperna fastställts.

Beslutsunderlag
Projektplan klimatanpassning
Tidsschema

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar poängtera att allmänna utskottet är 
tillika styrgrupp i det fortsatta arbetet med klimatanpassningsplanen.
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2020-01-13

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen och poängtera att 
allmänna utskottet är tillika styrgrupp i det fortsatta arbetet med klimatanpassningsplanen och 
konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 6 Dnr: KS 2019/650

Bidrag för snöröjning av enskild väg

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att, från vintersäsongen 2020/21, införa ett kommunalt bidrag 
för skötsel av snöröjning av enskilda vägar enligt dokumentet ”Regler för bidrag för 
snöröjning av enskilda vägar i Stenungsunds kommun, med följande ändring.

 Ta bort att bidraget per löpmeter räknas upp årligen enligt konsumentprisindex.

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

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S) tillstyrker liggande förslag till beslut. 

Beslut skickas till
Helena.franzen@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 7 Dnr: KS 2014/422

Ansökan om markanvisning på Kännestorp 9:1, tidigare Spekeröds 
Folkpark

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att avslå ansökan om markanvisning på fastigheten Kännestorp 
9:1, tidigare Spekeröds Folkpark. När detaljplanen vunnit laga kraft och det är fastställt hur 
stor del av fastigheten som kan försäljas, föreslås detta ske offentligt via mäklare eller 
markanvisningsutlysning. Sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med 
andra intressenter. 

Sammanfattning av ärendet
Spekeröds Utveckling AB har inkommit med ansökan om markanvisning (2015-12-28 och 
2019-06-03) av fastigheten, Kännestorp 9:1, där Spekeröds Folkpark tidigare var belägen. Vid 
den första ansökan meddelade förvaltningen bland annat att rivning av folkparken och 
sanering skulle göras först, samt att ett nyttjanderättsavtal med Trafikverket behöver utredas 
vidare. Vidare hänvisades till Stenungsunds kommuns markpolicy (2012-03-06) vars 
grundläggande kriterier vid markanvisning är att främja goda konkurrensförhållanden. Det 
fanns redan då ett stort antal intressenter och området skulle därför ses över för en offentlig 
försäljning. 

I Stenungsunds kommuns gällande Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och 
exploateringsavtal (2016-12-19 §248) står det att direktanvisning tillämpas varsamt, men kan 
vara aktuell då efterfrågan på mark är låg eller om en byggherre presenterar ett intressant 
koncept/uttryck. Det finns idag cirka 50 inkomna intresseanmälningar som kan matcha 
aktuellt område. 

Projektet för exploatering av området och detaljplanearbetet för Spekeröd södra, Kännestorp 
2:25 m. fl där fastigheten ingår, är i ett tidigt skede. Förvaltningen bedömer att det krävs 
ytterligare utredningar gällande nyttjanderättsavtalet med Trafikverket och övriga 
markförutsättningar innan fastigheten kan säljas eller markanvisas. När detaljplanen vunnit 
laga kraft föreslås fastigheten säljas offentligt via mäklare eller genom 
markanvisningsutlysning, sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med 
andra intressenter.
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Justerare Rätt utdraget intygar
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Kommunstyrelsen
2020-01-13

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-12-10
Tjänsteskrivelse 2019-10-31
Bilaga 1, Ansökan om markanvisning
Bilaga 2, Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal

Beslut skickas till
arne-olsson@telia.com
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 8 Dnr: KS 2014/155

Tilläggsavtal till markanvisning på CW Borgs väg

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till tidigare upprättat 
markanvisningsavtal fullständigt undertecknat 2018-06-26, mellan Stenungsunds kommun 
och Riksbyggen ekonomisk förening.

Sammanfattning av ärendet
Markanvisningsavtalet för CW Borgs väg/Snippen tecknat mellan Stenungsunds kommun och 
Riksbyggen ekonomisk förening förfaller 2020-03-13. Markanvisningsavtalet har givit 
Riksbyggen ekonomisk förening rätt att ensam förhandla med Stenungsunds kommun om 
förutsättningarna för genomförandet av exploateringen.

För att Riksbyggen ekonomisk förening ska få fortsatt rätt att ensam förhandla med 
Stenungsunds kommun har ett tilläggsavtal upprättats där Stenungsunds kommun förlänger 
avtalstiden med två år från det att tilläggsavtalet vinner laga kraft. I tilläggsavtalet är det 
endast avtalstiden som föreslås förlängas med två år, i övrigt ska det befintliga 
markanvisningsavtalet gälla med oförändrade villkor. Tilläggsavtalet är giltigt under 
förutsättning att avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-13
Tilläggsavtal till markanvisningsavtalet
Markanvisningsavtal

Beslut skickas till
rasmus.edlund@riksbyggen.se
therese.brattfors@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 9 Dnr: KS 2019/383

Planbesked för Högenorum 1:5

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja positivt planbesked i syfte att upprätta detaljplan för del 
av fastigheten. Planbeskedet placeras i prioritetsgrupp 1, vilket innebär att detaljplanearbete 
kan påbörjas inom 1 - 2 år och efter det att kommunstyrelsen beslutat om planstart. Ett 
plankostnadsavtal ska tecknas innan planarbetet kan startas. Detaljplanen beräknas kunna 
antas tidigast år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till Högenorum 1:5 har till kommunen 2019-04-25, lämnat in ansökan om 
planbesked. Syftet i ansökan är att upprätta detaljplan för del av fastigheten. Avsikten i 
detaljplanearbetet är att pröva möjligheterna att uppföra ett nytt verksamhetsområde som 
medger utbyggnad av lager, industri och hantverk. Aktuell mark för önskat planområde är 
idag inte planlagd men angränsar till ett område som sedan tidigare är detaljplanelagt och 
utbyggt för småindustri.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-12-10
Tjänsteskrivelse 2019-10-31
Bilaga 1: Ansökan om planbesked, situationsplan, 2019-04-25
Bilaga 2: Lägeskarta

Beslut skickas till
asa.norberg@privatbostader.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 10 Dnr: KS 2019/816

Gatunamn Höga 1:186 m.fl.

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att gatunamnet för den nya vägen vid fastigheten Höga 1:186 
med flera i Stora Höga ska vara Arvids väg. 

Sammanfattning av ärendet
Ett nytt gatunamn behövs för den nya vägen som ansluter till fastigheterna Höga 1:229, 1:230, 
1:231, 1:232 och 1:186 i Stora Höga. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-28

Beslut skickas till
asa.wahlstrom@stenungsund.se

19



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 11 Dnr: KS 2019/599

Svar på uppdrag att utreda gångbara användningsområden och 
ägarskap för kommunens fastighet på Ramsön

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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 undersöker möjligheterna till en exteriör 
byggnadsminnesförklaring.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
gångbara användningsområden och ägarskap, med tillhörande ekonomiska och eventuella 
andra konsekvenser, för de byggnader kommunen äger på Ramsön.

Utredningen kan fastställa två alternativ för hur byggnaderna på Ramsön ska hanteras. Det 
ena alternativet är att sälja hela fastigheten, vilket också förvaltningen förordar och det andra 
är att behålla byggnaderna och hyra ut dem. 

På grund av byggnadernas geografiska placering är platsen svårtillgänglig, vilket är 
kostnadsdrivande för såväl den renovering byggnaderna behöver liksom för framtida 
kommunal verksamhet på ön. Förvaltningens samlade bedömning är att en försäljning av 
kommunens fastighet på ön bör genomföras på grund av de höga renoveringskostnaderna i 
relation till möjligheten att nyttja byggnaderna i framtiden. 

Beslutsunderlag
Beslut KS 2018-08-19 Utredningsuppdrag Ramsön
Tjänsteskrivelse, Svar på uppdrag gångbara användningsområden och ägarskap för 
kommunens fastighet på Ramsön

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att ärendet återremitteras och att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda alternativet om uthyrning med liknande upplägg som Tollenäs camping för 
den del av fastigheten som inte är utarrenderad samt undersöker möjligheterna till en exteriör 
byggnadsminnesförklaring.

20



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag. 

Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) förslag

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag.

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 12 Dnr: KS 2019/794

Utredning om borgensförbindelse för bredband

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för komplettering med underlag om 
föreningens ekonomiska ställning samt budget och verksamhetsplan.

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
borgensförbindelse för bredband inom Stenungsunds kommun. 

Kommunen avgör på vilket sätt kommunen ska arbeta för att stimulera utbyggnaden av 
fibernätet. Utifrån kommunallagens likställighetsprincip bör kommunen sträva efter att ha 
samma förhållningssätt till samtliga fiberföreningar i kommunen, exempelvis gällande 
borgensförbindelse. Förvaltningen föreslår att borgensförbindelse för bredband inte ska 
beviljas fiberföreningar i Stenungsund kommun. Bakgrunden är att kommunens finanspolicy 
fastställer en restriktiv hållning gällande borgensförbindelser. Dessutom har 
kommunfullmäktige i Program för bredband fastställt att kommunen ska främja 
bredbandsutbyggnad och stötta de som driver, bygger och äger fiberinfrastruktur. 
Kommunfullmäktige har i programmet uttalat att uppgiften hanteras bäst av marknaden, 
antingen genom nätägande operatörer eller genom projekt drivna av invånare i Stenungsund 
själva. 

Utifrån detta generella ställningstagande, samt med hänvisning till kommunallagens 
lokaliseringsprincip, föreslår förvaltningen att Södra Fräkne fiberförenings ansökan om 
borgensförbindelse avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-15
Beslut KS 2019-10-21
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att ärendet återremitteras för komplettering med underlag 
om föreningens ekonomiska ställning samt budget och verksamhetsplan.

Maria Renfors (M) 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 Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag.

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
kjell.tallberg@telia.com
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 13 Dnr: KS 2019/75

Återrapportering - Översyn av den kort- och långsiktiga planen för 
effektivt lokalutnyttjande av skollokalerna i Ucklum

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen om att investering om 5 300 tkr är en 
förutsättning för bedrivande av skolverksamhet på Ucklumskolan om elevtalet from HT 2020 
blir 40 elever eller fler.                                                         

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-23 att bygga om Ucklumskolan för att möjliggöra 
ytterligare en förskoleavdelning i Ucklums förskola. Beslutet innebar att starta en ny 
förskoleavdelning i befintliga lokaler på skolområdet.

I samma beslut av kommunstyrelsen fick förvaltningen i uppdrag att i samverkan med 
Ucklumskolan göra en översyn av både den kort- och långsiktiga planen för effektivt 
lokalutnyttjande av skollokalerna i Ucklum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-09
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 227

Beslut skickas till
benny.ankargren@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 14 Dnr: KS 2019/680

Ekonomisk utredning av föreningarnas behov av repetitionslokaler

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kartläggningen om kulturföreningarnas 
lokalbehov.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018 (§ 112) att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en ekonomisk utredning av föreningarnas behov av repetitionslokaler. 
Förvaltningen har under hösten 2019 genomfört en kartläggning gällande föreningarnas 
tillgång till och behov av repetitionslokaler. Utifrån kartläggningen bedömer förvaltningen att 
föreningarnas lokalbehov är tillgodosett och inte medför några ytterligare ekonomiska 
konsekvenser.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-12-11
Tjänsteskrivelse 2019-09-04
Bilaga ekonomi rep-lokaler 2019-11-04
Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 112

Beslut skickas till
Ulf.edman@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 15 Dnr: KS 2019/834

Ansökan om bidrag för Ung Företagsamhet (UF) 2020

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Ung Företagsamhet 30 tkr i bidrag för året 2020 
(läsåret 2019/2020). Sektor stödfunktioner finansierar hälften av bidraget och sektor 
utbildning hälften i budget 2020.

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden och ideell utbildningsorganisation som 
utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom en särskild utbildning som heter UF-
företagande. UF har ansökt om ett stöd om 30 tkr för 2020 (läsåret 2019/2020). 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-18
Rapport och ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet

Beslut skickas till
johan.sandahl@ungforetagsamhet.se
bjorn.wikman@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 16 Dnr: KS 2019/184

Hantering av elever på grund av nya gymnasielagen (ekonomi)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utbildningspaket åt personer som fått 
uppehållstillstånd för gymnasiestudier men som saknar behörighet att komma in på den 
kommunala vuxenutbildningens ordinarie utbildningar. Finansiering sker genom 
ianspråktagande av upp till 400 tkr från kommunstyrelsens budget för oförutsedda behov 
2020. Enligt tidigare beslut finns redan 600 tkr avsatta i budgeten för Kompetens och 
utveckling 2020. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-25 att ge förvaltningen i uppdrag att, i enlighet med 
tidigare beslut, utforma och erbjuda utbildningspaketet Gästvärdsutbildning åt personer som 
fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier men som saknade behörighet att komma in på den 
kommunala vuxenutbildningens ordinarie utbildningar. 

Enligt kommunstyrelsens beslut av 2019-03-18, skulle finansieringen för 2019 ske genom att 
kommunstyrelsen ianspråktog upp till 400 tkr av kommunstyrelsens budget för oförutsedda 
behov och finansieringen av återstående medel, upp till 600 tkr skulle beaktas i budgetarbetet 
för 2020.  

Eftersom de medel som anvisades från kommunstyrelsens oförutsedda behov för 2019 inte 
använts 2019, men kommer att behövas 2020, föreslås kommunstyrelsen besluta att 400 tkr 
ianspråktages från kommunstyrelsens budget för oförutsedda behov 2020. Anledningen till att 
pengarna som avsattes för 2019 inte använts än är att utbildningen startar sex månader senare 
än planerat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-11
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Kommunstyrelsen 2019-03-18

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 17 Dnr: KS 2019/889

Avgiftsbeläggning av hemgångsteamet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till kommunala pensionärsrådet.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun har idag ett hemgångsteam med syfte att ge stöd och hjälp för den 
enskilde när en person kommer hem från sjukhuset med omfattande behov eller förändrade 
behov. Hemgångsteamet kan ge rehabiliterande insatser samt kartlägga eventuella behov 
framöver. Teamet kan även sättas in utan föregående sjukhusvistelse när biståndshandläggare 
behöver stöd att kartlägga vilka insatser den enskilde är i behov av. 

Hemgångsteamet är idag inte avgiftsbelagt men förslaget är att avgiftsbelägga enligt nivå 4 
utifrån beslutade avgifter för Vård Omsorg år 2019 då det är en omfattande insats med service 
och omsorg inklusive kvällar, helger och nätter.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-12-11
Tjänsteskrivelse 2019-10-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bells (ST) föreslår att ärendet remitteras till kommunala pensionärsrådet.

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

Beslut skickas till
Anders.eggertsen@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 18 Dnr: KS 2019/861

Ändring av avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader vid 
inflyttning på särskilt boende

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till kommunala pensionärsrådet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen kompenserar idag för dubbla boendekostnader i upp till tre månader för 
ensamstående personer boende i hyresrätt och upp till sex månader för personer boende i 
bostadsrätt/villa.

Förslaget är att ändra till att avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader i upp till tre månader 
endast ska gälla ensamstående personer som inte äger sin bostad och saknar större 
kapitaltillgångar. Kapitaltillgångar definieras som ett prisbasbelopp i tillgångar.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-12-11
Tjänsteskrivelse 2019-10-29
Omvärldsbevakning dubbla boendekostnader SÄBO 2019-12-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bells (ST) föreslår att ärendet remitteras till kommunala pensionärsrådet.

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

Beslut skickas till
Anders.eggertsen@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 19 Dnr: KS 2019/865

Ram för Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Sektor 
Socialtjänst

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ram för Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 - Sektor Socialtjänst

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna tillämpas i arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitén inom Sektor Socialtjänst.
Ett ledningssystem är ledningens verktyg för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 
och förbättra verksamheten. Sektor Socialtjänst har tagit fram en ram för ledningssystemet för 
systematiskt kvalitetsarbete.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-12-11
Tjänsteskrivelse 2019-10-31
Bilaga – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 - Sektor 
Socialtjänst

Beslut skickas till
Annelie.svantesson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 20 Dnr: KS 2019/406

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 3 2019

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. 

3 beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-12-11
Tjänsteskrivelse 2019-10-24
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut. kvartal 3 2019

Beslut skickas till
Anders.eggertsen@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 21 Dnr: KS 2019/15

Rapport Lex Sarah och Lex Maria

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Sektorchef socialtjänst informerar. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 22 Dnr: KS 2019/1002

Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2020 samt högsta 
godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 
2020

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av delposter inom riksnormen för 
försörjningsstöd 2020 i enlighet med bilaga 1.
 
Kommunfullmäktige beslutar om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd 2020 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter 2020.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutar årligen om miniminivå för de behov som ska täckas av riksnormen i 
försörjningsstödet. Beloppen fastställs inför varje nytt kalenderår. Riksnormen ska fördelas i 
vissa bestämda delposter samt gemensamma hushållskostnader. Varje kommun beslutar om 
hur denna fördelning ska ske.
 
Kommunen beslutar årligen om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans 
föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om 
boendekostnaden bedöms vara skälig ska göras i varje enskilt fall.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-06
Riksnormen 201, delposter, bilaga 1

Beslut skickas till
Susanne.branalt@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 23 Dnr: KS 2019/525

Spontning och muddring i småbåtshamn - Stenungsunds centrum

Beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att projektet kommer att rymmas inom nuvarande budget och 
att det inte finns behov av att utöka investeringsbudgeten för spontning och muddring.

Sammanfattning av ärendet
I investeringsbudgeten för 2019 finns 17,2 mkr avsatta för underhållsarbeten på 
småbåtshamnen i Stenungsunds centrum. Efter en geoteknisk stabilitetsutredning och 
markteknisk undersökningsrapport konstateras behov av mer omfattande underhållsåtgärder 
än vad som kunde förutses i investeringsbudget 2019. Utökning av den totala 
investeringsbudgeten med 13,5 mkr till en total budget på 30,7 mnkr är därför nödvändigt.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 § 239 att återremittera ärendet till allmänna 
utskottet för att få en tydligare redovisning av möjliga projektförslag och kostnader.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 239
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-10-01
Tjänsteskrivelse 2019-07-02
Stenungsunds småbåtshamn PM Geoteknik, stabilitetsutredning 2019-07-02
Stenungsunds småbåtshamn Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik
Kommunstyrelsen 2015-03-30 § 75 dnr 0087/15
Vattendom av 1971-12-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S) föreslår att beslutsmeningen förtydligas med att ärendet ryms inom nuvarande 
budget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

Beslut skickas till
Per.jacobsson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 24 Dnr: KS 2019/926

Arbetsgivarpolitiskt program

Beslut
Ärendet utgår.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 25 Dnr: KS 2019/1011

Regler för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta regler för kommunstyrelsens uppsiktsplikt med tillägget 
att bolagsdagen med kommunstyrelsen och bolagens hela styrelse inkluderas. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige det ledande politiska organet för styrning, 
ledning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders 
verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag, stiftelser och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Syftet med dessa regler är att tydliggöra hur kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt. 
Reglerna berör uppsikten över nämnder, helägda bolag och Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund. Uppsiktsplikten över privata utförare regleras i annat styrdokument. 
Uppsikten över verksamhet som bedrivs genom avtalssamverkan regleras i enskilda avtal.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-10
Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo pettersson (S) föreslår som tillägg att bolagsdagen med kommunstyrelsen och bolagens 
hela styrelse inkluderas.

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

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 26 Dnr: KS 2019/920

Revidering av attestreglemente

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare attestreglemente och att anta det nya 
attestreglementet med följande tillägg:

- Förtydligande i näst sista stycket: ”För den högsta tjänstepersonen, 
kommundirektören, ska händelser enligt ovan attesteras av kommunstyrelsens 
ordförande (KSO), eller vid dennes frånvaro, vice KSO eller 2:e vice KSO i nämnd 
ordning.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med attestreglementet är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens 
ekonomiska transaktioner. Attest innebär att intyga att transaktionen är kontrollerad och felfri. 
Reglementet ska också bidra till en rättvisande redovisning. Tidigare antaget attestreglemente 
dnr 0539/03 upphör att gälla. Tidigare attestreglemente antogs 2003. Attestreglementet har 
omarbetats med uppdateringar och redaktionella justeringar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-19
Attestreglemente Stenungsunds kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår ett förtydligande i näst sista stycket: ”För den högsta 
tjänstepersonen, kommundirektören, ska händelser enligt ovan attesteras av 
kommunstyrelsens ordförande (KSO), eller vid dennes frånvaro, vice KSO eller 2:e vice KSO 
i nämnd ordning.

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

Beslut skickas till
Therese.allansson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 27 Dnr: KS 2019/899

Revidering beslut om delegation angående kontokort

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att upphäva sitt beslut den 20 maj 1996 (§ 78) i den del som 
beslutet avser regler för kontokort. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 23 september 2019 att revidera 
delegationsordningen beträffande beslut om att en anställd ska ha rätt att använda betal- och 
kreditkort i tjänsten. Det finns emellertid äldre beslut som reglerar kontokortsanvändning. 
Detta beslut behöver upphävas så att det inte finns motstridiga beslut. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-12

Beslut skickas till
therese.allansson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 28 Dnr: KS 2019/961

Reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och 
Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderade bolagsordningar för Renova AB, 
Renova Miljö AB och Fastighetsaktiebolaget Rödingen enligt upprättat förslag.

Kommunens ombud uppdras att vid respektive bolagsstämma rösta för att de reviderade 
bolagsordningarna antas av bolagsstämman.

Jäv
Johan Jönsson (M) deltog inte i handläggningarna av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Bolagsordningarna för Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighetsaktiebolaget Rödingen 
behöver revideras med anledning av den nya kommunallagen. Ärendet har initierats av 
Göteborgs Stadshus AB som föreslår att ägarkommunerna fastställer upprättade förslag till 
reviderade bolagsordningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-03
Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och 
Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Beslut skickas till
Cecilia.vilen@stenungsund.se 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 29 Dnr: KS 2019/1013

Avsiktsförklaring om att delta i Ineras projekt Säker digital 
kommunikation 2020-2023

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Stenungsund kommun ska teckna avsiktsförklaring med Inera 
för projektet Säker digital kommunikation. Finansiering sker inom ram.

Sammanfattning av ärendet
Inera har bjudit in landets kommuner att stödja projektet Säker digital kommunikation (SDK) 
och dess kommande förvaltning. SDK är en enhetlig digital kommunikationslösning för 
regioner, kommuner och myndigheter som möjliggör för anslutna organisationer att dela 
känslig ostrukturerad information med andra organisationer på ett säkert och effektivt sätt. 
Genom att vara en del av projektet behöver kommunen använda postala brev och fax i lägre 
utsträckning för att kommunicera med andra myndigheter. Dessutom innebär SDK ett 
möjliggörande av en helt digital process som gör att informationen inte behöver skrivas ut i 
ena änden och scannas in i den andra. 

Förvaltningen bedömer att ett system som SDK kommer ge möjligheter till effektiviseringar 
och säkrare hantering av känsliga uppgifter. SDK är en ett naturligt steg vidare i kommunens 
digitaliseringsarbete. 

För att ingå i projektet måste Stenungsunds kommun teckna en avsiktsförklaring. Detta 
innebär att Stenungsunds kommun genom att teckna avsiktsförklaringen delfinansierar 
projektet. För kommunens del uppgår de årliga kostnaderna till 30 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-11
Följebrev till avsiktsförklaring Säker digital kommunikation
Avsiktsförklaring Säker digital kommunikation (SDK) 2020-2023

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 30 Dnr: KS 2019/15

Uppdrag åtgärder skolans duschar, omklädningsrum, toaletter och 
idrottssalar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att

1. Inventera grundskolornas duschutrymmen, omklädningsrum, idrottssalar och toaletter 
och möjlighet till enskilt könsneutralt omklädningsrum. 

2. Göra en tidssatt plan för åtgärder inkl. kostnader, samt en underhållsplan. Uthyrning 
av idrottssalar och omklädningsrum ska vägas in i underhållsplanen. Åtgärder av 
duschutrymmen prioriteras. 

3. Identifiera om kostnaderna faller inom ram eller kräver utökat budgetutrymme.

Åtgärder inom ram genomförs. Planering, status och behov av utökat budgetutrymme
återrapporteras kvartal 2, 2020.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsundspartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
inkom med en skrivelse 2019-12-19 där partierna vill ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra åtgärder gällande skolans duschar, omklädningsrum, toaletter och idrottshallar. 

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse från ST, S, C, V, MP 2019-12-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår ett tillägg till punkt 1, inventering: Inventera 
grundskolornas duschutrymmen, omklädningsrum, idrottssalar, toaletter och möjlighet till 
enskilt könsneutralt omklädningsrum.

Melisa Nilsson (S) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) förslag.

Maria Renfors (M) föreslår avslag.

43



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 31 Dnr: KS 2019/844

Årshjul för allmänna utskottet 2020

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer årshjul 2020 för allmänna utskottet med följande revideringar:

 Ta bort ordet ”information” vid ”verksamhetsplan” 
 Förtydliga med att det vid ”Kollektivtrafik” också står ”inför årlig dialog med 

västtrafik”
 Komplettera med ”Statliga transport/infrastrukturfrågor” på varje möte
 Komplettera med att ”Hållbarhetsarbete (miljöstrategi, energi- och klimat, 8+fjordar)” 

behandlas i oktober också 
 Komplettera med ”Renhållning” vid ”Planerat underhåll Infrastruktur (Gata, VA)” 
 Komplettera med ”Park och fastighet” en gång per år

Sammanfattning av ärendet
För att underlätta allmänna utskottets systematiska arbete har ett årshjul tagits fram för att 
tydliggöra när och vilken information som ska ges samt i en rimlig fördelning över utskottets 
sammanträden under året. Årshjulet revideras årligen. 

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-12-10 
Tjänsteskrivelse 2019-10-24
Årshjul för allmänna utskottet 2019-10-24

Beslut skickas till
Mia.skytt@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 32 Dnr: KS 2019/844

Årshjul för välfärdsutskottet 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årshjulet för välfärdsutskottet 2020 med följande 
komplettering: 

- Information från tillsynsmyndigheter och Programrådsavstämning två gånger per år.
- Samtliga punkter inom sektor utbildning och sektor socialtjänst som är med i 

kommunstyrelsens årshjul 2020 läggs in i årshjulet förutom ”Interkommunala 
ersättningar”, ”läsårstider”, ”val till SIMBA” och ” Ersättningsnivåer hemsjukvård och 
hemtjänst i annan kommun”.

Sammanfattning av ärendet
För att välfärdsutskottet ska kunna arbeta systematiskt med frågeställningar fördelat jämnt 
under året har ett årshjul arbetats fram för att tydliggöra när och vilken information som ska 
ges. 

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-12-11
Tjänsteskrivelse 2019-10-21
Årshjul för välfärdsutskottet

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att samtliga punkter inom sektor utbildning och sektor 
socialtjänst som är med i kommunstyrelsens årshjul 2020 läggs in i årshjulet förutom 
”Interkommunala ersättningar”, ”läsårstider”, ”val till SIMBA” och ” Ersättningsnivåer 
hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun”.

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

Beslut skickas till
Sophie.nygren@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 33 Dnr: KS 2019/844

Årshjul för kommunstyrelsen 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årshjulet för kommunstyrelsen 2020 med följande 
kompletteringar:

- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Intern kontrollplan kommunstyrelsen i september månad.

Sammanfattning av ärendet
För att kommunstyrelsen ska kunna arbeta systematiskt med frågeställningar fördelat jämt 
under året har ett årshjul arbetats fram för att tydliggöra när viss information ska lämnas, och 
när olika ärenden ska behandlas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-24
Årshjul för kommunstyrelsen 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att årshjulet kompletteras med "Årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet".

Jan Rudén (S) föreslår som tillägg att årshjulet kompletteras med "Intern kontrollplan 
kommunstyrelsen" i september månad.

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

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 34 Dnr: KS 2019/532

Intern kontrollplan 2020 - kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020.

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

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

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

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

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se

48



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 35 Dnr: KS 2019/875

Anmälningsärende - Uppföljning intern kontroll per augusti 2019 
Tekniska myndighetsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för internkontroll ansvarar tekniska myndighetsnämnden för den interna 
kontrollen av myndighetsutövningen inom sitt ansvarsområde. 
Internkontrollplanen följs upp två gånger per år med delredovisning per augusti och slutrapport i 
december. 
Internkontrollområdena för 2019 är följande: 

1. Risk att beslut inte sker i lagstadgad tid - från inkommen komplett ansökan om bygglov eller 
förhandsbesked till beslut - max 10 veckors handläggning. 
2. Risk att överprövande instans gör en annan bedömning än kommunen gjort. 
3. Risk att tekniska myndighetsnämndens tillsynsplan inte effektueras. 
4. Risk betr. kompetensförsörjning. Svårighet att rekrytera behörig personal. 
5. Risk att Miljö Hälsoskydd inte genomför planerad tillsyn enligt tillsynsplan. 

Beslutsunderlag
Beslut tekniska myndighetsnämnden 2019-12-18
Tjänsteskrivelse 2019-11-05
Uppföljning intern kontroll per augusti 2019 – tekniska myndighetsnämnden

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 36 Dnr: KS 2019/877

Anmälningsärende - Intern kontrollplan 2020 - Tekniska 
myndighetsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Förslag till intern kontrollplan för 2020 föreligger. Enligt reglemente för internkontroll 
ansvarar tekniska myndighetsnämnden för den interna kontrollen av myndighetsutövningen 
inom sitt ansvarsområde. 
Tekniska myndighetsnämnden har identifierat fyra riskområden. Riskområdena är graderade i 
risk och väsentlighet. Tre av riskområdena bedöms ha en hög risknivå och ett av 
riskområdena bedöms ha en medelhög risknivå. 

Riskområdena är: 
1. Risk att inte hinna handlägga bygglov/förhandsbesked inom ramen för nya lagkrav.  
2. Risk att beslut blir återremitterade från högre instans. 
3. Risk att tekniska myndighetsnämndens tillsynsplan inte effektueras.
4. Risk att Miljö och Hälsoskydd inte genomför den planerade tillsynen som finansieras 

med årliga avgifter.  

Beslutsunderlag
Beslut tekniska myndighetsnämnden 2019-12-18
Tjänsteskrivelse 2019-11-05

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 37 Dnr: KS 2019/882

Anmälningsärende - Intern kontrollplan 2020 Sociala 
myndighetsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till intern kontrollplan för 2020 föreligger. Enligt reglemente för internkontroll 
ansvarar sociala myndighetsnämnden för den interna kontrollen av myndighetsutövningen 
inom sitt ansvarsområde. 
Sociala myndighetsnämnden har identifierat fem riskområden. Riskområdena är graderade i 
risk och väsentlighet. Tre av riskområdena bedöms ha en hög risknivå och två av 
riskområdena bedöms ha en medelhög risknivå. 

Riskområdena är: 
1. Risk att beslut fattas utan rätt delegation
2. Risk att sociala myndighetsnämnden inte har kännedom om aktuell lagstiftning och 

prejudicerande domar.
3. Risk att rutiner som beskriver stegen i handläggningsprocessen vid placering av barn i 

familjehems- eller institutionsplacering saknas eller inte följs. 
4. Risk att utredningar inom vuxenenheten inte är klara inom angiven tidsram som är 4 

månader.
5. Risk att försörjningsstöd betalas ut felaktigt i samband med digitaliserad 

handläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-19

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 38 Dnr: KS 2019/974

Anmälningsärende - Motion om införande av könsneutrala enskilda 
omklädningsrum i Stenungsunds kommun - Alexandra Ward Slotte 
(M)

Beslut
Kommunstyrelsen noterar att motionen remitterats till kommunstyrelsen av 
kommunfullmäktige.   

Sammanfattning av ärendet
Alexandra Ward Slotte inkom 2019-12-18 med en motion om införande av könsneutrala 
enskilda omklädningsrum i Stenungsunds kommun. 

Beslutsunderlag
Motion 2019-12-18

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 39 Dnr: KS 2019/76

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
välfärdsutskottet - Katja Nikula (S)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Katja Nikula (S) från uppdraget som ledamot i 
välfärdsutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Katja Nikula (S) inkom 2019-12-03 med begäran om entledigande som ledamot i 
välfärdsutskottet.  

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-12-03

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 40 Dnr: KS 2018/411

Val av ledamot i välfärdsutskottet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Melisa Nilsson (S) till ledamot i välfärdsutskottet. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S) föreslår Melisa Nilsson (S) som ledamot i välfärdsutskottet. 

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

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 41 Dnr: KS 2018/539

Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen noterar inkomna skrivelser och protokoll. 

Beslutsunderlag
Protokoll styrelsemöte SOLTAK AB 2019-11-06
Budget 2020, SOLTAK AB 2019-11-19
Protokoll Bolagsstämma SOLTAK AB 2019-12-06
Inkommen skrivelse Trafikhastigheten Söbacken – Brudhammar 2019-11-27
Inkommen skrivelse - BRF Janssons väg Riksbyggen 2019-12-11
Protokoll Pensionärsrådet 2019-12-03
Protokoll Funktionshinderrådet 2019-11-26
Protokoll Stenungsundshem ordinarie styrelsesammanträde 2019-12-12
Protokollsutdrag GR § 97 Samverkansavtal avseende utveckling av besöksnäringen i GR 
2019-12-20
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 42 Dnr: KS 2018/361

Redovisning av delegationsbeslut

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 43 Dnr: KS 2018/576

Regional information

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
 GR politiska styrgrupper: GR Utbildning: Praktikplatser. Diskussioner om hur 

lärarbristen kan hanteras. GR arbetsmarknad: Hur personalbristen inom vården kan 
lösas. 

 SOLTAK AB styrelse: Inget att rapportera.
 Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds styrelse: Medlemssamråd den 27 januari. Ny 

ordinarie förbundsdirektör utsedd. Bokslutet 2019 går med underskott. Ny operativ 
organisation. Förhandlingar om nytt avtal med deltidsbrandmän. 

 Södra Bohusläns turisms styrelse: Inget att rapportera
 Samordningsförbundet: Projekt med europeiska socialfonden med syfte att få unga 

som står långt ifrån arbetsmarknaden att aktivera sig.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 44 Dnr: KS 2019/15 / KS 2019/669

Information från kommundirektör

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och anser uppdraget som slutfört vad gäller 
återkoppling av Verksamhetsplan 2020

Sammanfattning av ärendet
Återkoppling aktiviteter i Verksamhetsplan 2020 som rör kommunens näringsliv. 
Kommunstyrelsen gav 2019-11-25 § 264 kommundirektören i uppdrag att återkomma med 
förslag på åtgärd för att ta fram en aktivitet som syftar till att lyfta Stenungsunds 
företagsklimat och göra det till en fråga för hela ledarkollektivet, både politiker och ledande 
tjänstepersoner. 

Kommundirektören presenterar ett förslag till åtgärd.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 46 Dnr: KS 2019/684

Revidering av samarbetsavtal rörande konsumentvägledning samt 
budget- och skuldrådgivning

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för 
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner. I 
förhållande till tidigare antaget samarbetsavtal har giltighetstiden ändrats

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anta reviderat samverkansavtal om gemensam 
organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds 
kommuner. Det står fel giltighetsdatum i det antagna avtalet. Med anledning av detta behöver 
kommunfullmäktige på nytt anta avtalet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-07
Samarbetsavtal

Beslut skickas till
hanna.freij@stenungsund.se
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