
Protokoll          
                  Kommunstyrelsen

2020-03-23
 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-03-23 
Tid: 09:40 – 16:30 
Plats: Kulturhuset Fregatten 
 
Beslutande 
Bo Pettersson (S) 
Agneta Pettersson Bell (ST) 
Maria Renfors (M) 
Melisa Nilsson (S) § 92 jäv 
Christian León Lundberg (ST) ersätter Melisa Nilsson (S) § 92 
Jan Rudén (S) 
Johan Jönsson (M) § 92 jäv 
Alexandra Odelsheim (SD) ersätter Johan Jönsson (M) § 92 
Wouter Fortgens (M) 
Ulla Johansson (SD) 
Helena Nävergårdh (M) ersätter Håkan Larsson (Oberoende) 
Martin Hollertz (L) ersätter Lisbeth Svensson (L) 
Daniel Söderström (M) ersätter Göder Bergermo (L) 
Nedzad Deumic (KD) ersätter Lena Hedlund (KD) 
Linda-Maria Hermansson (C) § 93 jäv 
Christian León Lundberg (ST) ersätter Linda-Maria Hermansson (C) § 93 
Mattias Vernberg (C) ersätter Emma Ramhult (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
 
Ersättare 
Alexandra Odelsheim (SD) §§ 82-91, 93-138 
Christian León Lundberg (ST) §§ 82-91, 94-138 
 
Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Pia Alhäll, sektorchef utbildning 
Elisabeth Andreasson, verksamhetschef 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst 
Christer Larsson, personalchef  
Hanna Landén Freij, kommunikationschef 
Stefan Svedhem §§ 82-112 
Anette Oscarsson, utredare § 115 
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Agneta Dejenfelt, planeringsledare 
Dennis Salenborn, säkerhetssamordnare § 94 
Malin Henriksson, tf verksamhetschef §§ 85, 109-111  
Camilla Svensson, verksamhetschef § 85 
Anna-Maria Samuelsson, projektledare § 85 
Veronica Götzinger, verksamhetschef §§ 106-109 
Maria Alm, miljöstrateg § 110 
Helena Maxon, administrativ chef § 113 
Lisa Bertilsson, mark- och exploateringsingenjör §§ 106-108 
Therese Brattfors, mark- och exploateringsingenjör §§ 106-108 
Maria Sigroth, Göteborgsregionens Kommunalförbund §§ 82-83 
Fredrik Nielsen, Göteborgs Stad §§ 82-83 
 
 
 
Justeringsdag: Kommunhuset 2020-03-30  
 
Justerare: Maria Renfors (M) 
   
 
 
 
 
Richard Brown Bo Pettersson (S) Maria Renfors (M)   
sekreterare ordförande justerare  
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Justeringsdatum: Kommunhuset 2020-03-30  
Paragrafer: 82-138  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-30 
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-21 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Richard Brown  
sekreterare 
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Innehållsförteckning 

 

    

§ 82 Fastställande av föredragningslistan   

§ 83 Information GR:s inriktning i 

infrastrukturplaneringen och stadsutveckling i 

Göteborg 

KS 2020/4  

§ 84 Deltagande i konsortium - Transportkorridor 

Skagerrak 

KS 2019/598  

§ 85 Information från kommundirektör KS 2020/2  

§ 86 Fördjupad strukturbild för kustzonen – 

Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

KS 2019/298  

§ 87 Kommunstyrelsens prövning av 

Stenungsundshem AB:s verksamhet 2019 

KS 2020/165  

§ 88 Kommunstyrelsens prövning av Stenungsunds 

Energi och Miljö AB:s verksamhet 2019 

KS 2020/164  

§ 89 Årsredovisning Stenungsunds Kommun 2019 KS 2020/200  

§ 90 Ombudgetering investeringar 2019 till 2020 KS 2020/148  

§ 91 Fördelning av välfärdsmiljarder för kostnader 

som rör kommunens mottagande av flyktingar 

2020 

KS 2020/209  

§ 92 Årsredovisning för SOLTAK AB:s och 

ombudsinstruktioner inför årsstämma 

KS 2020/189  

§ 93 Årsbokslut Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbund 2019 

KS 2019/968  

§ 94 Svar på återremiss - Riktlinjer för de 

förtroendevaldas arbetsmiljö i Stenungsunds 

kommun 

KS 2019/643  

§ 95 Svar på återremiss - Utredning om 

borgensförbindelse för bredband 

KS 2019/794  

§ 96 Svar på motion om arbetsskor till personalen KS 2019/168  
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inom vård och omsorg - Alexandra Odelsheim 

(SD) 

§ 97 Beredningarnas verksamhetsberättelser för 2019 KS 2020/120  

§ 98 Redovisning av oavslutade motioner och 

revisionsrapporter 

KS 2020/142  

§ 99 Svar på revisorernas granskning av 

kommunstyrelsens ekonomistyrning och 

uppsiktplikt 

KS 2020/26  

§ 100 Justering av Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbunds myndighetstaxa 

KS 2020/108  

§ 101 Avgiftsbeläggning av hemgångsteamet KS 2019/889  

§ 102 Ändring av avgiftsbefrielse vid dubbla 

boendekostnader vid inflyttning på särskilt 

boende 

KS 2019/861  

§ 103 Riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap KS 2020/61  

§ 104 Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 

4 2019 

KS 2019/406  

§ 105 Utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 574 i 

Stora höga 

KS 2018/321  

§ 106 Ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21 KS 2019/417  

§ 107 Förfrågan om köp av fastigheten Stenung 2:66 KS 2019/748  

§ 108 Förfrågan om markköp, del av Stenung 4:29 och 

16:1 

KS 2018/672  

§ 109 Avsiktsförklaring om godsterminal vid Stenung 

3:3 

KS 2019/1007  

§ 110 Bidragsansökan till naturvårdsverket rörande 

strandstädning 2020 

KS 2018/190  

§ 111 Samverkansplan KUSTO KS 2019/660  

§ 112 Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt år 

2020 

KS 2020/107  

§ 113 Bokslut och måluppföljning för 

överförmyndarenheten 2019 

KS 2020/139  

§ 114 Handlingsplan för E-strategi 2020 KS 2020/155  
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§ 115 Uppföljningsplan för privata utförare KS 2020/90  

§ 116 Information till kommunstyrelsen om planerade 

lokalförändringar hösten 2020 

KS 2020/15  

§ 117 Anmälningsärende - Intern kontroll slutrapport 

2019 - Överförmyndarnämnden 

KS 2020/122  

§ 118 Anmälningsärende - Intern kontroll slutrapport 

2019 - Sociala myndighetsnämnden 

KS 2018/502  

§ 119 Anmälningsärende - Intern kontroll slutrapport 

2019 Tekniska myndighetsnämnden 

KS 2019/875  

§ 120 Anmälningsärende - Slutrapport intern kontroll 

2019 Stenungsundshem AB 

KS 2019/892  

§ 121 Anmälningsärende - Slutrapport intern kontroll 

2019 Stenungsunds Energi AB 

KS 2019/892  

§ 122 Anmälningsärende - Granskningsredogörelse för 

2019 Renova AB 

KS 2020/228  

§ 123 Remiss från Skolinspektionen om godkännande 

som huvudman för nationellt godkänd 

idrottsutbildning i Kungsbackas kommun 

KS 2020/226  

§ 124 Remisser från Skolinspektionen - Ansökningar 

om utökning och nyetablering av fristående 

gymnasieskolor utanför Stenungsunds kommun 

KS 2020/151  

§ 125 Särskilt boende driftsformer inom 

Göteborgsregionen 

KS 2019/115  

§ 126 Politisk representation i programråden, 

fyllnadsval efter Katja Nikula (S) 

KS 2019/473  

§ 127 Information från rektorer till huvudman 

gällande anmälningar om kränkande behandling 

under läsår 2019/2020 

KS 2020/50  

§ 128 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 

medicinska och psykologiska insats 2019 samt 

mål för patientsäkerhetsarbetet 2020 

KS 2020/38  

§ 129 Inkomna skrivelser och protokoll till 

kommunstyrelsen 

KS 2020/7  
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§ 130 Redovisning av delegationsbeslut KS 2020/88  

§ 131 Regional information KS 2020/9  

§ 132 Information om att övertagande av Stora Höga 

Arena och byggnation av omklädningsrum inte 

längre är aktuellt 

KS 2018/173  

§ 133 Inkommen skrivelse - Utredningsuppdrag 

KliMATlådan 

KS 2020/263  

§ 134 Nytt reglemente för krisledningsnämnden i 

Stenungsunds kommun 

KS 2020/281  

§ 135 Uppdrag till kommundirektören från Melisa 

Nilsson (S) 

KS 2020/2  

§ 136 Uppdrag till kommundirektören från 

Moderaterna 

KS 2020/2  

§ 137 Inkommen skrivelse från Moderaterna KS 2020/2  

§ 138 Uppdrag till förvaltningen från Ulla Johansson 

(SD) 

KS 2020/2  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 82  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt följande: 
 
Tillkommande ärenden: 

- Nytt reglemente för krisledningsnämnden i Stenungsunds kommun. 
- Uppdrag till kommundirektören att utreda möjligheten att tidigarelägga köp av varor 

och tjänster samt senarelägga avgifter till företag.  
- Uppdrag till kommundirektören att undersöka och agera för att underlätta för 

näringslivet genom en rad åtgärder.  
- Inkommen skrivelse - Förstärkt stöd till näringslivet. 
- Uppdrag till kommundirektören att utreda möjligheten av hemleverans av matinköp 

till kommuninvånare i behov. 
 

Utgående ärenden: 
- Svar på återremiss - Utredning om borgensförbindelse för bredband. 
- Information från rektorer till huvudman gällande anmälningar om kränkande 

behandling under läsår 2019/2020. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 83 Dnr: KS 2020/4 
 
Information GR:s inriktning i infrastrukturplaneringen och 
stadsutveckling i Göteborg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Sigroth, avdelningschef Miljö & Samhällsbyggnad, Göteborgsregionens 
Kommunalförbund och Fredrik Nielsen, Planeringsledare Stadsutveckling, 
Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad informerar om Göteborgsregionens inriktning i 
infrastrukturplaneringen och stadsutvecklingen i Göteborg.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 84 Dnr: KS 2019/598 
 
Deltagande i konsortium - Transportkorridor Skagerrak 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att deltaga i konsortiet i begränsad omfattning enligt: I arbetet 
prioriterar Stenungsunds kommun en utbyggnad av Södra Bohusbanan för att möjliggöra 
kvartstrafik. Begränsning i tid till och med 2022 och budget på högst 1 kr/invånare i 
kommunen per år (ca 26 tkr/år för Stenungsunds kommun). 
 

Reservation 
Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson (S), Jan Rudén (S), Linda-
Maria Hermansson (C), Mattias Vernberg (MP) och Jimmy Lövgren (MP) reserverar sig till 
förmån för eget förslag till beslut.   
 
Sammanfattning av ärendet 
För en fortsättning av samarbetet med Skagerrakbanan krävs en formalisering av arbetet. 
Arbetsgruppen för Skagerrakbanan har föreslagit en konsortieskrivning där berörda 
kommuner och näringslivsorganisationer deltar fram till 2028 med en budget på ca 400 tkr per 
år som fördelas proportionellt (ca 50 tkr/år för Stenungsunds kommun). 
I pågående KUSTO samarbete med uppdrag att utveckla Södra Bohusbanan identifieras en 
risk att tappa fart i beslutsarbete för denna utveckling med ett ”konkurrerande” 
utvecklingsarbete. 
 
Beslutet om ett eventuellt deltagande i konsortiet för Transportkorridor Skagerrak kan 
grundas enligt följande tre alternativ: 

1. Deltagande i konsortiet enligt Skagerraksbanans arbetsgrupps förslag med en 
tidshorisont 2020-2028 och en budget på ca 400 tkr per år som fördelas proportionellt 
(ca 50 tkr/år för Stenungsunds kommun). 

2. Deltagande i konsortiet i begränsad omfattning enligt: I arbetet prioriterar 
Stenungsunds kommun en utbyggnad av Södra Bohusbanan för att möjliggöra 
kvartstrafik. Begränsning i tid till och med 2022 och budget på högst 1 kr/invånare i 
kommunen per år (ca 26 tkr/år för Stenungsunds kommun). 

3. Avstå deltagande i konsortiet för Transportkorridor Skagerrak. Fokus läggs istället på 
pågående samarbete inom KUSTO. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-17 
Avsiktsförklaring – Transportkorridor Skagerrak 2019-12-18 (arbetsmaterial) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avstå deltagande i 
konsortiet för Transportkorridor Skagerrak. Fokus läggs istället på pågående samarbete inom 
KUSTO där dubbelspår mellan Göteborg och Uddevalla samt en utredning kring en 
förläggning av järnvägsförbindelse Göteborg-Oslo genom Bohuslän är prioriterade frågor. 
 
Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ två: Deltagande i 
konsortiet i begränsad omfattning enligt: I arbetet prioriterar Stenungsunds kommun en 
utbyggnad av Södra Bohusbanan för att möjliggöra kvartstrafik. Begränsning i tid till och med 
2022 och budget på högst 1 kr/invånare i kommunen per år (ca 26 tkr/år för Stenungsunds 
kommun). 
 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ två. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Linda-Maria Hermanssons (C) förslag. Därefter 
frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) och 
Nedzad Deumic (KD) förslag. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Linda-Maria Hermanssons (C) förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för Linda-Maria Hermanssons (C) förslag. 
Nej-röst för Maria Renfors (M) och Nedzad Deumic (KD) förslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson 
(S), Jan Rudén (S), Linda-Maria Hermansson (C), Mattias Vernberg (MP) och Jimmy 
Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Ulla Johansson (SD), Helena Nävergårdh (M), Martin Hollertz (L), Daniel Söderström (M) 
och Nedzad Deumic (KD). 
 
Med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Maria Renfors (M) 
och Nedzad Deumic (KD) förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

 
Beslut skickas till 
Stefan.svedhem@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 85 Dnr: KS 2020/2 
 
Information från kommundirektör 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och anser att förvaltningen har gjort ett bra arbete.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören informerar om följande: 

- Lägesrapport Covid-19 både nationellt och internationellt.  
- Information om hur Covid-19 påverkar kommunens arbete och vilka åtgärder som 

vidtas. 
- Information om sjukfrånvaro inom kommunen.  
- Information från sektor utbildning om hur Covid-19 hanteras.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 86 Dnr: KS 2019/298 
 
Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för 
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – 
Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kustzonen är ett av de bärande elementen i Göteborgsregionens (GR) strukturbild och viktig 
en del i storstadsregionens attraktivitet. Vid en stark tillväxt är det av avgörande betydelse att 
kustzonen både värnas och utvecklas. 
 
Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för 
kusten och för territorialhavet. I syfte att bistå kustkommunerna med gemensamma 
planeringsunderlag samt att fördjupa samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra 
relevanta aktörer har GR bedrivit arbetet med framtagande av strategidokumentet ”Fördjupad 
strukturbild - Mellankommunal kustzons-planering i Göteborgsregionen, Orust och 
Uddevalla.” Dokumentet har varit på remiss och relevanta synpunkter har inarbetats i det nu 
föreliggande förslaget. 

 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-02-18 
Tjänsteskrivelse 2019-12-10 
Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
 
Beslut skickas till 
gr@goteborgsregionen.se 
maria.alm@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 87 Dnr: KS 2020/165 
 
Kommunstyrelsens prövning av Stenungsundshem AB:s 
verksamhet 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Stenungsundshem AB under 2019 har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen och ska årligen pröva om 
bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Utifrån bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt ägardialoger med bolaget 
föreslås kommunstyrelsen besluta att Stenungsundshem AB:s verksamhet under 2019, har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-12 
 
 
Beslut skickas till 
Stenungsundshem AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 88 Dnr: KS 2020/164 
 
Kommunstyrelsens prövning av Stenungsunds Energi och Miljö 
AB:s verksamhet 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Stenungsunds Energi och Miljö AB under 2019 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen och ska årligen pröva om 
bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Utifrån bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt ägardialoger med bolaget 
föreslås kommunstyrelsen besluta att Stenungsunds Energi och Miljö AB:s verksamhet under 
2019, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-12 
 
Beslut skickas till 
Stenungsunds Energi och Miljö AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 89 Dnr: KS 2020/200 
 
Årsredovisning Stenungsunds Kommun 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 med däri gjorda 
transaktioner.   
 
 
Protokollsanteckning 
Agneta Pettersson Bell (ST): Målen ”Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan” 
och ”Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning” saknar tydlighet och jämförelsetal 
mot föregående år i text på sidan 12 och 13 i Årsredovisningen. Det är angeläget att 
understryka vikten av transparens inom offentlig förvaltning. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen redovisar ett positivt resultat om 67,6 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 29,8 miljoner kronor. De enskilt största förklaringarna till avvikelsen är 
försäljning av exploateringsfastigheter och högre skatteintäkter än budgeterat.  
 
Kommunfullmäktige har i budget 2019 antagit fyra finansiella mål.  

 Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, 
ska inte överstiga 98 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. 

 Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå 
till minst 70 % sett över rullande femårsperioder. 

 Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. 
 Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 

Samtliga finansiella mål har uppfyllts. 

Nettokostnadsandelen uppgår till 94,6 % sett över den senaste femårsperioden.  
Självfinansieringsgraden av investeringar är 93,1 % som ett snitt över de senaste fem åren.   
Soliditeten har förbättrats från 14,5 % år 2018 till 16,5 % år 2019. 
Kommunens skattesats är oförändrad. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-19 
Årsredovisning Stenungsunds kommun 2019 
Uppföljning verksamhetsplan 2019 
 
Beslut skickas till 
Therese.allansson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 90 Dnr: KS 2020/148 
 
Ombudgetering investeringar 2019 till 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering från 2019 på 92 120 tkr, varav 
84 620 tkr till 2020 och 7 500 tkr till 2021.  
 
Kommunfullmäktige beslutar även att ombudgetera 58 870 tkr från 2020, varav 43 870 tkr till 
2021, 3 500 tkr till 2022 och 11 500 tkr till 2023.  
 
Detta innebär att budgeten för 2020 ändras från 287 314 tkr till 303 220 tkr. 
 
Reservation  
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), 
Martin Hollertz (L), Daniel Söderström (M) och Nedzad Deumic (KD) reserverar sig till 
förmån för eget förslag till beslut.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för 2019 uppgick till 306 260 tkr. Utfallet för 2019 uppgick till 224 928 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 81 332 tkr. Av dessa föreslås 84 620 tkr 
ombudgeteras till 2020 och 7 500 tkr till 2021. Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 
287 314. Av dessa föreslås 43 870 tkr ombudgeteras till 2020, 3 500 tkr till 2022 och 11 500 
tkr till 2023. Detta innebär att budgeten för 2020 ändras från 287 314 tkr till 317 334 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Ombudgetering investeringar från 2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att ”Markköp för kommande exploatering” minskas från 21 140 tkr 
till 15 000 tkr och att ”Återvinningscentral inkl. inpasseringssystem” minskas från 9 264 tkr 
till 1 264 tkr. 
 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag. Därefter frågar 
ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) förslag. 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag. 
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag.  
 
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson 
(S), Jan Rudén (S), Ulla Johansson (SD), Linda-Maria Hermansson (C), Mattias Vernberg 
(MP) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Helena Nävergårdh (M), Martin Hollertz (L), Daniel Söderström (M) och Nedzad Deumic 
(KD). 
 
Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag. 
 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 91 Dnr: KS 2020/209 
 
Fördelning av välfärdsmiljarder för kostnader som rör kommunens 
mottagande av flyktingar 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fördela flyktingmedlen på 4 096 tkr med 1 596 tkr till sektor 
socialtjänst och 2 500 tkr till sektor utbildning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat att tilldela kommunsektorn 2,4 miljarder, de så kallade 
välfärdsmiljarderna. För Stenungsunds kommun så uppgår den del som fördelas enligt 
flyktingvariabler till 4 096 tkr för 2020. Förvaltningen föreslår att de fördelas enligt följande: 

Hyreskostnader, enheten för nyanlända  1 000 tkr (sektor utbildning) 
Försörjningsstöd   1 596 tkr (sektor socialtjänst) 
Kristinedalskolan   1 500 tkr (sektor utbildning)  

Summa:    4 096 tkr 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-21 
 
 
Beslut skickas till 
maria.harstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 92 Dnr: KS 2020/189 
 
Årsredovisning för SOLTAK AB:s och ombudsinstruktioner inför 
årsstämma 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Soltak AB:s bolagsstämma 
följande instruktion 

- rösta för att Soltak AB:s resultat- och balansräkning fastställs  
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören 

 
Jäv 
Johan Jönsson (M) och Melisa Nilsson (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund 
av jäv.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Soltak AB:s årsredovisning för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 har inkommit till 
kommunen. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens 
ledamöter och den verkställande direktören. Dessutom tillstyrker den auktoriserade revisorn 
att resultat- och balansräkningen fastställs.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Årsredovisning SOLTAK AB 2019 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 93 Dnr: KS 2019/968 
 
Årsbokslut Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt 
undersöka möjligheten till och konsekvenserna av en avveckling av SBRF samt att undersöka 
hur en organisation för hur räddningstjänsten i Stenungsunds kommun kan bedrivas. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet. 
 
 
Jäv  
Linda-Maria Hermansson (C) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Protokollsanteckning 
Maria Renfors (M): Vi är inte nöjda med det sätt SBRF utvecklats och konstaterar att man 
varken 2018, 2019 eller 2020 klarar att bedriva sin verksamhet inom ramen för tilldelade 
medel. Dessutom försvåras arbetet på grund av återkommande organisatoriska konflikter. I 
förslaget för budget 2021 ser kostnaderna ut att öka markant och problemen som tidigare 
beskrivits, att man inte lyckats förena de tre kommunernas räddningstjänster till en 
gemensam, lämnas utan konkreta åtgärder. De samordningsfördelar man önskade uppnå 
genom ett förbund har uteblivit. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund beslutade 2020-02-12 § 16 att 
förorda ägarkommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet att godkänna Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2019. Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktige 
beviljar ledamöterna i förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-26 
Årsredovisning 2019 
Protokoll direktionen 2020-03-17 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

Revisionsutlåtande KPMG 2020-03-10 
Revisionsberättelse, revisorerna i SBRF 2020-03-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att 
skyndsamt undersöka möjligheten till och konsekvenserna av en avveckling av SBRF samt att 
undersöka hur en organisation för hur räddningstjänsten i Stenungsunds kommun kan 
bedrivas. 
 
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut och föreslår att kommunstyrelsen 
avslår Maria Renfors (M) tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag. Därefter frågar 
ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) förslag. 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag. 
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson 
(S), Jan Rudén (S), Christian León Lundberg (ST), Mattias Vernberg (MP) och Jimmy 
Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Ulla Johansson (SD), Helena Nävergårdh (M), Martin Hollertz (L), Daniel Söderström (M) 
och Nedzad Deumic (KD). 
 
Med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Maria Renfors (M) 
förslag 
 
Beslut skickas till 
Marcus.sundberg@sbrf.se 
Maria.holmberg@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 94 Dnr: KS 2019/643 
 
Svar på återremiss - Riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö i 
Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet ”Riktlinjer för förtroendevaldas 
arbetsmiljö” exklusive avsnittet om ”Råd till förtroendevalda”, som kan bifogas som bilaga, 
samt att dokumentet kompletteras med revideringsfrekvens och vem som ansvarar för 
densamma. Styrdokumentet gäller tills vidare.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att eventuella kostnader för anpassning av kommunens skade- 
och tillbudsrapporteringssystem till att även omfatta förtroendevalda bekostas av budgeten för 
den politiska organisationen. 
 
 
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 nu. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö 2020-03-02 
Kommunstyrelsen 2020-01-13 § 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att riktlinjerna antas exklusive avsnittet om Råd till 
förtroendevalda, som möjligtvis kan bifogas som bilaga, samt att dokumentet kompletteras 
med revideringsfrekvens och vem som ansvarar för densamma. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Nedzad Deumic (KD) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
linda-maria.hermansson@stenungsund.se 
thomas.danielsson@stenungsund.se 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 95 Dnr: KS 2019/794 
 
Svar på återremiss - Utredning om borgensförbindelse för bredband 
 
Beslut 
Ärendet utgår. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 96 Dnr: KS 2019/168 
 
Svar på motion om arbetsskor till personalen inom vård och 
omsorg - Alexandra Odelsheim (SD) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för inventering av behov av arbetsskor 
och arbetskläder inom de yrkesgrupper som har arbetskläder med tillhörande ekonomisk 
bedömning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I en motion yrkar Alexandra Odelsheim (SD) på att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa 
kostnadsfria arbetsskor till all personal inom Vård Omsorg Stenungsunds kommun och 
samtidigt utreda vad införandet skulle kosta.  
Motionen föreslås avslås med hänvisning till lagstiftning, likvärdig arbetsmiljö och ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-01 
Kommunfullmäktige 2019-03-07 § 36 
Motion 2019-02-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) och Jan Rudén (S) föreslår att ärendet återremitteras för 
inventering av behov av arbetsskor och arbetskläder inom de yrkesgrupper som har 
arbetskläder med tillhörande ekonomisk bedömning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) och Jan Rudéns (S) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 97 Dnr: KS 2020/120 
 
Beredningarnas verksamhetsberättelser för 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner beredningarnas redovisning av verksamhetsberättelse för 
2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen ska beredningarna varje år ta 
fram en verksamhetsberättelse med pågående och avslutade beredningsuppdrag för att 
redovisa beredningarnas fortlöpande arbete för kommunalfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-03 
Verksamhetsberättelse miljö och fysisk planering 2020-02-17 
Verksamhetsberättelse demokratiberedningen 2020-02-06 
Verksamhetsberättelse välfärdsberedningen 2020-02-26 
Verksamhetsberättelse ekonomi/personalberedningen 2020-03-03 
 
 
Beslut skickas till 
Mia.skytt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

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

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner och revisionsrapporter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Av arbetsordningen för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningarna följer att de 
motioner som inte är färdigberedda ska redovisas på kommunfullmäktige i april och oktober 
varje år. En motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Redovisningen kompletteras med information om revisionsrapporter 
som ska besvaras. 

Totalt finns åtta obesvarade motioner, varav två bereds av beredningar, och en obesvarad 
revisionsrapport. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 200-02-05 
 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 99 Dnr: KS 2020/26 
 
Svar på revisorernas granskning av kommunstyrelsens 
ekonomistyrning och uppsiktplikt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat svar på granskning av kommunstyrelsens 
ekonomistyrning och uppsiktsplikt som sin eget.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av 
kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt.  
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunstyrelsens 
ekonomistyrning och uppsiktsplikt. Den sammanfattande bedömningen är att 
kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning och att 
kommunstyrelsen inte utövar en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över 
myndighetsnämnderna och externa utförare.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på svar. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag på svar på rapport 
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Svar på rapport 
Granskningsrapport 
Missiv 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) lägger fram ett reviderat förslag på svar. Han föreslår att dessa antas med 
tillägget ”Dessa kommer att säkerställas under året”. 
 
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
2020-03-23

 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 100 Dnr: KS 2020/108 
 
Justering av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
myndighetstaxa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att justera förbundets myndighetstaxa enligt index. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundets myndighetstaxa är antagen av medlemskommunernas fullmäktige 
under december 2016 och januari 2017. Taxan är konstruerad så att den årligen räknas upp 
med index. För att taxejusteringen ska kunna ske måste medlemskommunernas respektive 
kommunfullmäktige fatta beslut om detta.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Tjänsteutlåtande SBRF:s myndighetstaxa 2020-01-27 
Sammanträdesprotokoll Direktionen SBRF 2020-01-28 
Indexuppräkning av SBRF:s myndighetstaxa 2020 2019-12-27 
 
 
Beslut skickas till 
lars.strandh@sbrf.se 
maria.holmberg@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 101 Dnr: KS 2019/889 
 
Avgiftsbeläggning av hemgångsteamet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbelägga hemgångsteamet i enlighet med 
omsorgsavgiftsnivå 4 som utgår ifrån beslutade avgifter för Vård Omsorg 2019. 

 
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 
Kommunala pensionärsrådet 2020-03-03 
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 102 Dnr: KS 2019/861 
 
Ändring av avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader vid 
inflyttning på särskilt boende 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader i upp till 
tre månader i samband med inflyttning på särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) till att 
endast gälla ensamstående som inte äger sin bostad och saknar kapitaltillgångar. 
 
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 
Kommunala pensionärsrådet 2020-03-03 
Omvärldsbevakning dubbla boendekostnader 2020-01-20 
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 103 Dnr: KS 2020/61 
 
Riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap samt 
att en utvärdering av IOP ska göras om ett år och att riktlinjerna tills dess ska utvecklas och 
formuleras i klarspråk. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn 
och den idéburen sektorn. Modellen utarbetades av Forum: idéburna organisationer med 
social inriktning 2010. Forums avsikt med IOP var just att skapa en “tredje väg” för 
samverkan, mellan bidrag och upphandling. Genom denna modell skulle de idéburna 
organisationerna kunna bidra till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen 
gav utrymme för, utan att fastna i upphandling och kommersiella kontrakt. Syftet är att stötta 
en verksamhet som hanterar en samhällsutmaning och ge dem möjlighet att aktivt delta och 
bidra till samhällsutvecklingen.  
 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs av en idéburen organisation där den 
offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan lösas på egen hand. Ett 
avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till samt tidsram för 
partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller 
ett verksamhetsstöd till föreningar/organisationer. 
 
För att ett IOP ska kunna formas behövs minst två parter, en idéburen och en från offentlig 
sektor, som båda är intresserade av att ingå ett partnerskap. Tanken är att parterna i ett IOP 
gemensamt definierar en samhällsutmaning som ska lösas, vilket ökar möjligheten för en 
ömsesidig förståelse av problemet samt dess lösning. Oftast skrivs ett IOP-avtal runt en 
speciell verksamhet, som bedrivs av den idéburna organisationen, men som den offentliga 
sektorn är intresserad av. I avtalet bestäms bland annat vad partnerskapet gäller, vilken part 
som ska bidra med vilka resurser samt hur länge avtalet ska gälla. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

Riktlinjer 
Riktlinjer är den mest konkreta formen av styrdokument och anger hur organisationen bör 
agera i en given situation. En riktlinje kan ange golv och/eller tak, vilket lämnar visst 
utrymme till att bedöma fall till fall. Riktlinjer kan därför sägas ange handlingsutrymme i en 
viss fråga. Enligt Stenungsund kommuns Riktlinjer för politisk beslutade styrande, 
vägledande och operativa dokument fastställs riktlinjer av kommunfullmäktige. 
Giltighetstiden ska vara långsiktiga. Revidering och uppföljning ska ske minst en gång per 
mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-02-19 
Tjänsteskrivelse 2019-11-29 
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att en utvärdering av IOP ska göras om ett år 
och att riktlinjerna tills dess ska utvecklas och formuleras i klarspråk. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 104 Dnr: KS 2019/406 
 
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 4 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.  

Tre beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna. 
Ett beslut gäller LSS 9.10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder 

 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-02-19 
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut. kvartal 4 2019 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 105 Dnr: KS 2018/321 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 574 i Stora höga 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för utredning av alternativa möjligheter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I Stenungsunds kommuns cykelplan antagen 2016-06-20 anges sträckan mellan Stora Höga 
och Jörlanda som högsta prioritet. Sträckan är den sista av de högst prioriterade sträckorna 
som är kvar att bygga. 
 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söder ut till korsningen Anråsvägen- väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
Under arbetet med projektering har en beräknad produktionskostnad tagits fram. Den 
beräknade kostnaden för Stenungsunds kommun har från 2018 till 2019 ökat med 2 800 tkr. 
Ökningen beror på de på geotekniska förutsättningarna vid Anråseån, bro, marknadsläget, 
naturmiljö och arkeologi. 
 
Den ökade kostnaden föreslås omfördelas från projekt ”GC-väg Doterödsvägen” samt projekt 
”GC-väg Vallenvägen stora höga”. 
Kapitalkostnaden beräknas öka med 72,5 tkr per år, med anledning av kostnadsökningen av 
projektet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Hollertz (L) föreslår att ärendet återremitteras för utredning av alternativa möjligheter. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Martin Hollertz (L) 
förslag och konstaterar att så sker. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

Beslut skickas till 
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 106 Dnr: KS 2019/417 
 
Ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till allmänna utskottet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan syftar till att utöka byggrätten på fastigheten Västra Torp 1:21 genom att minska den 
yta som inte får bebyggas (så kallad prickmark). Fastigheten är idag bebyggd med ett äldre 
fritidshus. Tomten är belägen emellan de två skolorna i Stora Höga och gränsar i norr mot en 
GC-väg, angöring sker i söder och gatan i öster är avstängd för genomfart och används som 
parkering för mopeder. Det bedöms möjligt att bygga ett normalstort friliggande bostadshus 
inom nuvarande regler. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Ansökan om planbesked 2019-04-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet remitteras till allmänna utskottet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 107 Dnr: KS 2019/748 
 
Förfrågan om köp av fastigheten Stenung 2:66 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förfrågan om köp av fastigheten Stenung 2:66. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ägarna till Stenung 2:66 är oroliga för störningar från det nya resecentret och har därför 
inkommit med en förfrågan om kommunen är intresserad av att köpa fastigheten. 
 
Det pågår arbete med utformningen av det nya resecentret och funktionerna omkring. Arbetet 
är i ett tidigt skede och alla utredningar är ännu inte klara. För Stenung 2:66 som ligger på den 
östra sidan av Södra vägen är det inte troligt att den kommer att planläggas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-13 
Begäran om köp av Stenung 2:66 
 
Beslut skickas till 
jonas.emanuelsson@jernhusen.se 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 108 Dnr: KS 2018/672 
 
Förfrågan om markköp, del av Stenung 4:29 och 16:1 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att avslå Stenungsunds Hamntjänst ABs förfrågan om markköp 
inom del av Stenung 4:29 och 16:1 samt att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn 
över hamn- och vattenområdet för att säkerställa fortsatt kommunalt ägarskap ur ett 
långsiktigt och totalförsvarsperspektiv.  

 
Protokollsanteckning 
Maria Renfors (M): Näringslivsidkaren har inte tillräckligt tydligt formulerat vilken specifik 
verksamhet som avses bedrivas eller vilka planer man har för området. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds Hamntjänst AB har inkommit med en förfrågan om att få köpa mark- och 
vattenområden av kommunen i centrala Stenungsund. Idag äger Stenungsunds Hamntjänst AB 
ett antal fastigheter delvis angränsande till det mark- och vattenområde de önskar köpa.  
Stenungsunds Hamntjänst AB är i dagsläget inte intresserade av ett arrende istället för köp då 
de finner det svårt att finansiera en utbyggnad inom området med ett arrende som bas. 
Förvaltningen bedömer att om området ska arrenderas ut eller säljas bör detta ske genom en 
utlysning där fler intressenter ges möjlighet att inkomna med en intresseanmälan om att 
arrendera området. Förvaltningen bedömer även att en större övergripande översyn bör göras 
gällande hur kommunen vill utveckla hamnen och vattenområdet i framtiden innan en 
försäljning av mark- och vattenområden är aktuell. Det kommer troligen vara av betydelse för 
kommunen att ha tillgång till mark-och vattenområdet i framtiden om fastigheter och 
infrastruktur i Stenungsund behöver skyddas från översvämningar på grund av stigande 
havsvattennivåer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-14 
Förtydligande från Stenungsunds Hamntjänst AB 2019-08-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att förvaltningen får i uppdrag att göra en 
översyn över hamn- och vattenområdet för att säkerställa fortsatt kommunalt ägarskap ur ett 
långsiktigt och totalförsvarsperspektiv.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag 
och Agneta Pettersson Bells (ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
akeborgh@telia.com 
gote.andersson@hamtjänst.se 
jonas.andersson@hamntjänst.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 109 Dnr: KS 2019/1007 
 
Avsiktsförklaring om godsterminal vid Stenung 3:3 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att arbeta för utvecklingen av en öppen godsterminal i anslutning 
till Bohusbanan enligt en avsiktsförklaring. Kommunstyrelsen ger dess ordförande mandat att 
skriva under avsiktsförklaringen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Borealis önskar få en uttalad viljeyttring från kommunen i form av en avsiktsförklaring för att 
Borealis ska prioritera sitt arbete och inledande investeringar med utveckling av en 
godsterminal för järnvägstransporter. Terminalen avses ligga utmed Bohusbanan, norr om väg 
170, på Borealis egen mark men delvis kommunal mark behöver tas i anspråk. 
Avsiktsförklaringen skall beskriva att kommunen skall prioritera arbetet med det 
försäljningsarbete eller arrendeskrivning för kommunal mark som berörs för åtkomst av den 
planerade etableringen samt eventuella detaljplaneändringar som kan krävas. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 21 januari 2020 ge förvaltningen i uppdrag att inför 
behandling av ärendet på kommunstyrelsens sammanträde komplettera informationen kring 
de ekonomiska konsekvenserna vilket har gjorts i detta dokument. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut.  
 
Wouter Fortgens (M) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ulla Johansson (SD) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslut skickas till 
Stefan.svedhem@stenungsund.se 

 

45



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 110 Dnr: KS 2018/190 
 
Bidragsansökan till naturvårdsverket rörande strandstädning 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna att Västkuststiftelsen samordnar strandstädningen, för 
Stenungsunds kommuns räkning längs med Bohuskusten. Stenungsunds kommun ska bidra i 
projektet med representanter till relevanta arbetsgrupper. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Staten satsar från och med 2018 på nya bidrag som kommunerna kan söka för strandstädning. 

Västkuststiftelsen ansöker om stöd från Naturvårdsverket samt driver strandstädningen under 
2020 som ett uppdrag från de tolv samverkande kommunerna. Endast namngivna personer, 
inte organisationer, kan företräda kommunerna i ansökan om bidrag 2020. Varje kommun 
fattar erforderliga beslut för att ge fullmakt åt Linus Kron, Västkuststiftelsens VD, att 
företräda kommunen i ansökan om bidrag för strandstädning från Naturvårdsverket. 
Kommunerna ansöker gemensamt om bidrag för strandstädning genom fullmakt till 
Västkuststiftelsens verkställande direktör och inkommer med en plan på hur de vill använda 
medlen. Efter att Naturvårdsverket beviljat bidrag fördelas anslaget till kommunerna. 
Stenungsunds kommun medfinansierar projektet genom avsatta medel för strandstädning som 
ryms inom ram. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Fullmakt 2020 för Västkuststiftelsen att söka strandstädningspengar 
 
Beslut skickas till 
florina.lachmann@vastkuststiftelsen.se 
maria.alm@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 111 Dnr: KS 2019/660 
 
Samverkansplan KUSTO 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Stenungsunds kommuns deltagande i kommunsamarbetet 
KUSTO ska följa styrdokumentet ”Samverkansplan för KUSTO-samarbetet daterad 2020-01-
31”. 

Sammanfattning av ärendet 
En samverkansplan för KUSTO-samarbetet har tagits fram som beskriver vilka fokusområden 
samarbetet ska ha och hur processen ska ske. Samverkansplanen har framtagits av de berörda 
kommunerna: Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust. 
  
Syftet med KUSTO-samverkan kring transportfrågor är att ge ökad tyngd åt kommunernas 
och näringslivets gemensamma intressen längs södra Bohusstråket, och hävda dem i 
konkurrens med andra delar av regionen och landet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Samverkansplan KUSTO 2020-01-31 
 
Beslut skickas till 
Stefan.svedhem@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 112 Dnr: KS 2020/107 
 
Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt år 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årshjulet för kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 
2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fastställt regler för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Av reglerna 
framkommer att kommunstyrelsen ska planera uppsikten över helägda bolag och nämnder i 
ett årshjul.  
 
I det föreslagna årshjulet planeras uppsiktsplikten översiktligt. Det framkommer vilken månad 
som dialoger ska genomföras, i förekommande fall vad dialogerna ska handla om samt när 
bolagen och nämnderna i kommunstyrelsen ska rapportera exempelvis internkontroll. 
Årshjulet ska ses som ett planeringsverktyg.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-30 
Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 
 
Beslut skickas till 
marcus.starcke@stenungsund.se 
erica.bjarsved@stenungsund.se 
 

 
 

48



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 113 Dnr: KS 2020/139 
 
Bokslut och måluppföljning för överförmyndarenheten 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera uppföljningen av överförmyndarnämndens verksamhet 
och ekonomi 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommun har sedan 1 januari 2015 en gemensam 
överförmyndarnämnd.  
 
Överförmyndarnämnden fastställer årligen mål för verksamheten i en verksamhetsplan och 
det görs kontinuerlig måluppföljning vid överförmyndarnämndens sammanträden. Efter årets 
slut redovisas bokslut och måluppföljning. I enlighet med samarbetsavtalet för den 
gemensamma nämnden skall eventuellt överskott alternativt underskott regleras efter bokslut.  
 
I bokslut och måluppföljning för Överförmyndarnämnden 2019 framgår att samtliga mål är 
uppfyllda och att det gjordes ett positivt resultat som uppgår till totalt 124 400 kr vilket 
medför en återbetalning till respektive kommun på 31 100 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-12 
Överförmyndarnämndens beslut §6 2020-01-29 
Tjänsteskrivelse för ÖFN2020/2 daterad 2020-01-13 
 
Beslut skickas till 
Revisionen 
helena.maxon@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 114 Dnr: KS 2020/155 
 
Handlingsplan för E-strategi 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna handlingsplan för e-strategi för 2019. Kostnaden för 
handlingsplanen uppskattas till 1,9 mnkr. Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit en e-strategi som gäller för åren 2017-2021. Strategin bryts 
årligen ned i handlingsplaner, som beskriver fokus på arbetet det aktuella året.   
 
Handlingsplanen för 2020 har tagits fram av kommunens råd för digital utveckling. Under 
2020 prioriteras bland annat informationssäkerhet, mobiltäckning i kommunens 
verksamhetslokaler och telefoni. I övrigt genomförs digitaliseringsåtgärder inom ramen för de 
särskilda medel som kommunfullmäktige har avsatt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-11 
Handlingsplan för E-strategi för 2020 
 
Beslut skickas till 
lars.liden@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 115 Dnr: KS 2020/90 
 
Uppföljningsplan för privata utförare 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta uppföljningsplan för privata utförare för 2020-2021 samt 
att addera uppföljning av privata utförare i kommunstyrelsens årshjul. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit ett program för uppföljning av privata utförare. Programmet 
är tillämpbart på all verksamhet som kommunen upphandlar av privata utförare inom alla 
verksamhetsområden som till exempel lokalvård, snöröjning och äldreomsorg. 

Enligt programmet skall kommunstyrelsen utarbeta en uppföljningsplan för när och på vilket 
sätt avtal och verksamhet skall följas upp. 

Då detta är en ny rutin som skall implementeras föreslår förvaltningen att kommunen börjar i 
liten skala med att följa upp en upphandling. I kommande års uppföljningsplaner kan fler 
upphandlingar ingå. 

Under våren 2020 kommer kommunen upphandla vinterväghållning för säsongen 2020/2021. 
Med anledning av detta föreslås att ett upphandlingsdokument i linje med program för privata 
utförare arbetas fram. Uppföljning av denna verksamhet som lämnats till privata aktörer 
kommer att kunna ske 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-27 
 
Beslut skickas till 
Anette.oscarsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 116 Dnr: KS 2020/15 
 
Information till kommunstyrelsen om planerade lokalförändringar 
hösten 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ser fortlöpande över lokalbeståndet i syfte att åstadkomma ett så effektivt 
lokalutnyttjande som möjligt. Under 2020 kommer förvaltningen att genomföra en rad 
lokalförändringar inom framför allt verksamheterna funktionshinder, grund- och förskola. I 
korthet innebär förändringarna att ett nytt LSS-boende öppnas i Svenshögen, att en daglig 
verksamhet flyttas och att vissa avdelningar inom förskolan pausas för att anpassa antalet 
avdelningar efter att behovet av förskoleplatser på kort sikt är lägre. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 117 Dnr: KS 2020/122 
 
Anmälningsärende - Intern kontroll slutrapport 2019 - 
Överförmyndarnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarnämnden har följt upp sin kontrollplan för 2019. Resultatet från uppföljningen 
lämnas över till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-25 
Överförmyndarnämnden 2020-01-29 § 55 
Tjänsteskrivelse 2020-01-09 
Slutrapport 2020-01-09 
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 118 Dnr: KS 2018/502 
 
Anmälningsärende - Intern kontroll slutrapport 2019 - Sociala 
myndighetsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Sociala myndighetsnämnden har följt upp sin kontrollplan för 2019. Resultatet från 
uppföljningen lämnas över till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-25 
Sociala myndighetsnämnden 2020-02-11 § 50 
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 
Slutrapport  
 
Beslut skickas till 
anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 119 Dnr: KS 2019/875 
 
Anmälningsärende - Intern kontroll slutrapport 2019 Tekniska 
myndighetsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska myndighetsnämnden har följt upp sin kontrollplan för 2019. Resultatet från 
uppföljningen lämnas över till kommunstyrelsen för kännedom 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-25 
Tekniska myndighetsnämnden 2020-02-26 
Tjänsteskrivelse 2020-01-23 
Slutrapport  
 
Beslut skickas till 
bjorn.alm-ekenberg@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 120 Dnr: KS 2019/892 
 
Anmälningsärende - Slutrapport intern kontroll 2019 
Stenungsundshem AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsundshem AB har följt upp sin kontrollplan för 2019. Resultatet från uppföljningen 
lämnas över till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-26 
Beslut i Stenungsundshems styrelse 2020-02-26 
Slutrapport 
 
Beslut skickas till 
ted.larnhem@stenungsundshem.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 121 Dnr: KS 2019/892 
 
Anmälningsärende - Slutrapport intern kontroll 2019 Stenungsunds 
Energi AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds Energi AB har följt upp sin kontrollplan för 2019. Resultatet från uppföljningen 
lämnas över till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-26 
Beslut i Stenungsunds Energis styrelse 2020-02-19 § 8 
Slutrapport 
 
Beslut skickas till 
erland.astorsson@stenungsundsenergi.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 122 Dnr: KS 2020/228 
 
Anmälningsärende - Granskningsredogörelse för 2019 Renova AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har granskat Renova AB avseende verksamhetsåret 2019.  
 
Renova AB är ett kommunägt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter 
för ägarkommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 
 
Granskningsredogörelsen har översänts till Stenungsunds kommun för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-25 
Granskningsredogörelse 2019 – Renova AB 
 
Beslut skickas till 
lena.westergren@stadsrevisionen.goteborg.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 123 Dnr: KS 2020/226 
 
Remiss från Skolinspektionen om godkännande som huvudman för 
nationellt godkänd idrottsutbildning i Kungsbackas kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte yttra sig över remiss från Skolinspektionen om 
godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka i Kungsbackas kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Ridgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 
Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka i Kungsbackas kommun från och med läsåret 
2021/2022. 
 
Skolinspektionen har översänt ansökan till kommunerna inom Göteborgsregionen (GR) för 
yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-29 
Ansökan 
 
Beslut skickas till 
tillstand@skolinspektionen.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 124 Dnr: KS 2020/151 
 
Remisser från Skolinspektionen - Ansökningar om utökning och 
nyetablering av fristående gymnasieskolor utanför Stenungsunds 
kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte yttra sig över de remisser som inkommit från 
Skolinspektionen om godkännande av ansökningar om utökning eller nyetablering av 
fristående gymnasieskolor utanför Stenungsunds kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande fristående gymnasieskolor utanför Stenungsunds kommun har hos Skolinspektionen 
ansökt om utökning av befintlig verksamhet eller nyetablering av verksamhet: 

1. Ljud & Bildskolan LBS AB - utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid LBS 
Kreativa Gymnasiet Kungsbacka i Kungsbacka kommun. 

2. Ljud & Bildskolan LBS AB - nyetablering av en fristående gymnasieskola LBS 
Mediegymnasiet i Göteborgs kommun. 

3. Idrottens skola i Göteborg AB - utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Västsvenska Gymnasiet i Göteborgs kommun.  

4. Nya Designgymnasiet i Nacka AB - nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Designgymnasiet Göteborg i Göteborgs kommun.  

5. Plusgymnasiet AB - utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning 
Blankas Gymnasieskola Göteborg Gårda i Göteborgs kommun.   

6. Lärande i Sverige AB - utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Göteborg i Göteborgs kommun.  

7. Nordens teknikerinstitut AB - nyetablering av en fristående gymnasieskola vid NTI 
Handelsgymnasiet Göteborg, i Göteborgs kommun.  

8. Nordens Teknikerinstitut AB - utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
NTI Gymnasiet Kronhus i Göteborgs kommun.  

9. Edinit AB - utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid International IT 
College of Sweden, Göteborg i Göteborgs kommun.   

10. Thorengruppen AB - utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren 
Business School Göteborg i Göteborgs kommun.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-29 
Samtliga ansökningar från de fristående gymnasieskolorna finns tillgängliga på 
kommunstyrelsen att ta del av. 
 
Beslut skickas till 
tillstand@skolinspektionen.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 125 Dnr: KS 2019/115 
 
Särskilt boende driftsformer inom Göteborgsregionen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och att förvaltningen har slutfört 
uppdraget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag 18 mars 2019 § 81 att återkomma med en 
rapport om hur andra kommuner i Göteborgsregionen har organiserat särskilt boende vad 
gäller ägande och drift, intraprenad och IOP. Uppdraget gavs utifrån en skrivelse från M-L-
KD om att utreda alternativa ägandeformer för Hasselhöjden och utreda alternativa 
driftsformer för Hasselhöjden. En kartläggning av särskilt boende driftsformer har genomförts 
inom Göteborgsregionen. Frågan som ställdes var vilken eller vilka driftsformer som 
respektive kommun har för särskilda boenden. 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-02-19 
Tjänsteskrivelse 2019-01-09 
Kartläggning - SÄBO driftsformer inom Göteborgsregionen 
Kommunstyrelsen § 81 2019-03-18 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 126 Dnr: KS 2019/473 
 
Politisk representation i programråden, fyllnadsval efter Katja 
Nikula (S) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Ida Melin (S) till representant i programrådet Bygg och 
Anläggning på gymnasiet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till allmänna utskottet att hädanefter utse 
representanter till programråden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katja Nikula (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag i välfärdsutskottet. Ersättare för 
representant i programrådet Bygg och Anläggning ska därför utses.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen beslutar att delegera till 
allmänna utskottet att hädanefter utse representanter till programråden. 
 
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
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 127 Dnr: KS 2020/50 
 
Information från rektorer till huvudman gällande anmälningar om 
kränkande behandling under läsår 2019/2020 
 
Beslut 
Ärendet utgår. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 128 Dnr: KS 2020/38 
 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats 2019 samt mål för patientsäkerhetsarbetet 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar notera att patientsäkerhetsberättelser upprättats för elevhälsans 
medicinska och psykologiska insatser för 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar anta mål för patientsäkerhetsarbetet 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslag (2010:659) och SOSFS 2011:9 ska en patientsäkerhetsberättelse 
upprättas där verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas. Målet med 
patientsäkerhetsarbetet är att säkra en god och säker vård där risker och händelser identifieras 
och förebyggs. 

Elevhälsan och skolpsykologerna har under 2019 genomfört flera insatser för ökad 
patientsäkerhet, däribland fortbildning och utökad samverkan.  
 
För 2020 fortsätter arbetet med att utveckla god och säker vård för såväl det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet kring elevernas utveckling inom elevhälsans medicinska insats och 
tydliggörande av processer, strukturer och system för patientsäkerhetsarbetet inom 
elevhälsans psykologiska insats. 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-02-19 
Tjänsteskrivelse 2020-01-16 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats år 2019 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats år 2019 
 
Beslut skickas till 
annika.sunesson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 129 Dnr: KS 2020/7 
 
Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit del av följande inkomna skrivelser och protokoll: 
 

 Västtrafik Infobrev 4 till kommunerna 
 Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden 2020-01-29 § 7 
 Protokoll kommunala rådet för funktionshindrade 2020-03-02 
 Protokoll Gårdsjöstiftelsen 2019-12-03 
 Protokoll Stenungsundshem AB 2020-02-14 
 Protokoll Stenungsunds Energi och Miljö AB 2020-02-19 
 Protokoll Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 2020-02-19 
 Anteckningar ägardialog Stenungsunds Energi och Miljö AB 2020-03-04 
 Anteckningar ägardialog Stenungsundshem AB 2020-03-04 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 130 Dnr: KS 2020/88 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till tjänsteman enligt av kommunstyrelsen 
antagen delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

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

• Södra Bohusläns turisms styrelse: Möte med Södra Bohuslän Turism till följd av 
Covid-19. 

• Samordningsförbundet: Förbundsdirektören har sagt upp sig. Framtida 
medelstilldelning kan påverkas på grund av felredovisning. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 132 Dnr: KS 2018/173 
 
Information om att övertagande av Stora Höga Arena och 
byggnation av omklädningsrum inte längre är aktuellt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar att det inte längre är aktuellt för Stenungsunds kommun att 
bygga fyra omklädningsrum i anslutning till Stora Höga Arena eftersom förutsättningarna för 
kommunfullmäktiges beslut av 2019-11-14 inte uppfyllts. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14 § 151 att bygga fyra omklädningsrum i anslutning 
till fastigheten Stora Höga Arena. Beslutet förutsatte att Mötesplats Stora Höga Arena AB 
nyttjade klausul om överlämning av fastigheten till kommunen, enligt befintligt avtal. 
Kommunen skulle därmed bli ägare till Stora Höga Arena.  
 
Mötesplats Stora Höga Arena ABs styrelse har nu beslutat att inte överlåta fastigheten till 
kommunen enligt rådande avtal varför förutsättningarna för kommunfullmäktiges beslut av 
2019-11-14 inte uppfylls. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-11 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 151 
 
Beslut skickas till 
Johan.skattner@globe-plus.com 
pia.solefors@stenungsund.se 
marita.hjelm@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 133 Dnr: KS 2020/263 
 
Inkommen skrivelse - Utredningsuppdrag KliMATlådan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utreda de verksamhetsmässiga, 
ekonomiska och juridiska aspekterna av införandet av KliMATlådan för minskat matsvinn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsundspartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
gröna inkom 12 mars 2020 med en skrivelse där matsvinnet pekas ut som en stor utsläppare 
av växthusgaser. Genom konceptet KliMATlådan hoppas initiativtagarna kunna minska 
matsvinnet i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2020-03-12 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 134 Dnr: KS 2020/281 
 
Nytt reglemente för krisledningsnämnden i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för krisledningsnämnden i Stenungsunds 
kommun att gälla omedelbart. Genom antagandet upphävs tidigare reglemente. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse fem ersättare till krisledningsnämnden.  

Kommunfullmäktige beslutar att justera paragrafen omedelbart.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. 
Förvaltningen har sett över reglementet och föreslår att ett nytt antas. Det nya reglementet är 
anpassat efter den nya politiska organisationen, innehåller förtydligade skrivningar om 
nämndens ikraftträdande och avveckling, samt möjliggör deltagande i möten på distans.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 
Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
Beslut skickas till 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
marcus.starcke@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 135 Dnr: KS 2020/2 
 
Uppdrag till kommundirektören att utreda möjligheten att 
tidigarelägga köp av varor och tjänster samt senarelägga avgifter 
till företag  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att beakta skrivelsen och 
skyndsamt återkomma till kommunstyrelsens presidium med förslag utifrån juridiskt och 
ekonomiskt perspektiv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Melisa Nilsson (S) inkom 23 mars 2020 med en skrivelse där det föreslås att 
kommundirektören får i uppdrag att utreda om vi kan tidigarelägga köp av varor och tjänster 
för underhåll av fastighet med mera innan maj månad 2020. Att utreda senareläggning av 
avgifter till företag att man samordnar med Göteborgsregionen där det passar in i 
Stenungsunds förutsättningar. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2020-03-23 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 136 Dnr: KS 2020/2 
 
Uppdrag till kommundirektören att undersöka och agera för att 
underlätta för näringslivet genom en rad åtgärder  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att beakta skrivelsen och 
skyndsamt återkomma till kommunstyrelsens presidium med förslag utifrån juridiskt och 
ekonomiskt perspektiv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna i Stenungsund inkom 22 mars 2020 med en skrivelse där de vill ge 
kommundirektören i uppdrag att skyndsamt undersöka och agera för att underlätta för 
näringslivet genom en rad åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2020-03-22 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 137 Dnr: KS 2020/2 
 
Inkommen skrivelse - Förstärkt stöd till näringslivet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att beakta skrivelsen och 
skyndsamt återkomma till kommunstyrelsens presidium med förslag utifrån juridiskt och 
ekonomiskt perspektiv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna i Stenungsund inkom 22 mars 2020 med en skrivelse där de vill ge förstärkt stöd 
till näringslivet genom företagslots. Ett tillfälligt uppdrag med start nu i minst tre månader 
med möjlighet till förlängning.  
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2020-03-22 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 138 Dnr: KS 2020/2 
 
Uppdrag till kommundirektören att utreda möjligheten av 
hemleverans av matinköp till kommuninvånare i behov 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att beakta skrivelsen och 
skyndsamt återkomma till kommunstyrelsens presidium med förslag utifrån juridiskt och 
ekonomiskt perspektiv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulla Johansson (SD) inkom 23 mars 2020 med en skrivelse där det föreslås att 
kommuninvånare över 70 år som registrerar sig hos kommunen skulle få hjälp med 
hemleverans av matinköp. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2020-03-23 
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