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Beslutande 
Olof Lundberg (S), ordförande. Jäv § 93 
Himan Mojtahedi (S), ersätter Olof Lundberg § 93 
Linda-Maria Hermansson (C), förste vice ordförande 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande 
Melisa Nilsson (S) 
Jan Rudén (S) 
Daniel Söderström (M), ersätter Johan Jönsson (M) 
Wouter Fortgens (M) 
Christina Svensson (SD), ersätter Ulla Johansson (SD) 
Ida Melin (S), ersätter Håkan Larsson (OBER). Jäv § 93 
Thomas Danielsson (C) ersätter Håkan Larsson (OBER) § 93 
Lisbeth Svensson (L) 
Göder Bergermo (L) 
Nedzad Deumic (KD) 
Christian León Lundberg (ST), ersätter Agneta Pettersson Bell (ST) 
Emma Ramhult (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
 
 
Ersättare 
Himan Mojtahedi (S) 82-92, 94-120  
Thomas Danielsson (C) § 82-92, 94-97 
Ingemar Hadartz (L) 
Jakob Hallman (KD) 
 
 
Övriga närvarande 
Hans Gillenius (L), kommunrevisor § 82-97 
Pia Andell (S), kommunrevisor § 98-120 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Elisabeth Andreasson, sektorchef utbildning 
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Erica Bjärsved, ekonomichef 

1



 

Protokoll          
                  Kommunstyrelsen

2022-03-21
Hanna Freij, kommunikationschef 
Christer Larsson, personalchef 
Annika Sunesson, funktionschef § 83 
Pernilla Lundmark, enhetschef barnelev § 83 
Anneli Schön, verksamhetschef förskola § 84 
Sandra Tedenby, verksamhetschef kompetens och utveckling § 85-86 
Anna-Maria Samuelsson, projektledare § 88 
Alexander Andersen, samhällsplanerare § 89 
Malin Henriksson, verksamhetschef strategi och samordning § 89 
Camilla Svensson, verksamhetschef infrastruktur § 88 
Torun Hultén, planarkitekt § 91, 94 
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Helena Cessford, lokalstrateg § 96 
Michael Kööhler, enhetschef § 96 
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Justerare: Wouter Fortgens (M) 
   
 
 
 
 
Maja-Liisa 
Odelius 

Olof Lundberg 
(S) 

Linda-Maria 
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Wouter Fortgens 
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Protokollet är justerat digitalt och innehåller enbart digitala signaturer. 
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Justeringsdatum:  2022-03-28 
Paragrafer: 82-94, 96-102, 104-108, 110-120  
Datum då anslaget sätts upp: 2022-03-28 
Datum då anslaget tas ned: 2022-04-19 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Maja-Liisa Odelius  
sekreterare 
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§ 82  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
 

• Inkommen skrivelse Arrendeavtal Ekarvallen, Vallens IF behandlas som ett separat 
ärende före Inkomna skrivelser och protokoll. 

 
• Inkommen skrivelse Möjlighet att förbättra för människor med intellektuella 

funktionsnedsättningar tillkommer och behandlas som ett separat ärende före Inkomna 
skrivelser och protokoll.  

 
• Ärende Tilläggsavtal till samverkansavtal om handläggning av serveringstillstånd och 

alkoholserveringstillsyn tillkommer. 
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§ 83 Dnr: KS 2021/1015 
 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats - 2021- sektor utbildning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar att patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser 2021 upprättats.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser beskrivs och utvärderas varje år. Syftet är 
att säkra en god och säker vård genom att identifiera och förebygga risker och händelser. 

Elevhälsan har under 2021 genomfört flera åtgärder för ökad patientsäkerhet. Resultat och 
analys av dessa åtgärder ligger till grund för mål och strategier för 2022.  
 
Det är vårdgivarens ansvar att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat.  
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2022-02-23 § 15 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 2021 
 
Beslut skickas till 
Annika.sunesson@stenungsund.se 
Pernilla.lundmark@stenungsund.se 
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§ 84 Dnr: KS 2021/103 
 
Fristående förskolan Blå Musslan - ansökan om utökande av 
verksamhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner huvudman Medborgarskolan Region Väst ansökan om att utöka 
fristående förskolan Blå Musslans verksamhet i Stora Höga, från i nuläget två avdelningar 
med 41 inskrivna barn till tre avdelningar med plats för maximalt 57 inskrivna barn. 
Verksamheten bedrivs på fastigheten Västra Torp 1:44.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarskolan Region Väst som är huvudman för fristående förskolan Blå Musslan i Stora 
Höga har ansökt om att få att utöka Blå Musslans verksamhet i Stora Höga. Blå Musslan har 
idag två avdelningar med i nuläget 41 inskrivna barn och man vill utöka till tre avdelningar 
med plats för maximalt 57 inskrivna barn. 
  
Tekniska myndighetsnämnden beviljade den 15 december 2021 Medborgarskolan Region 
Västs ansökan om bygglov för tillbyggnad av kapprum på en av tre befintliga byggnader på 
fastigheten Västra Torp 1:44 i Stora Höga. Tillbyggnaden är en förutsättning för godkännande 
av utökning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-23 
Ansökan med årsredovisning och stadgar.  
Tekniska myndighetsnämndens beslut: 2021-12-15 § 148 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C), Lisbeth Svensson (L), Maria Renfors (M), Christian León 
Lundberg (ST), Nedzad Deumic (KD) och Melisa Nilsson (S) tillstyrker förvaltningens 
förslag. 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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§ 85 Dnr: KS 2022/243 
 
Förstärkning av antalet ferieplatser 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förstärka budgeten för ferieplatser med 600 tkr 2022. 
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel från kommunstyrelsens budget för 
oförutsedda behov 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Varje år har elever från grundskolans åk 9 (fyller 16 år under året) och gymnasieelever i åk 1 
och 2 möjlighet att söka feriearbete i Stenungsunds kommun.  
 
För att kunna tillhandahålla lika många ferieplatser som förra året behövs en ramförstärkning 
om 600 tkr. Det innebär att cirka 220 ferieplatser, varav 15 platser inom Ung Företagsamhet 
(UF) kan erbjudas. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M), Nedzad Deumic (KD) och Wouter Fortgens (M) tillstyrker förvaltningens 
förslag. 
 
Beslut skickas till 
sandra.tedenby@stenungsund.se 
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§ 86 Dnr: KS 2022/202 
 
Remiss - samverkansavtal - naturbruksutbildning - VGR 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen om samverkansavtal – naturbruksutbildning i 
enlighet med följande: Stenungsunds kommun har inga synpunkter på förslag till 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar inom Västra Götalandsregionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
VästKom och VGR har tagit fram förslag till nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
inom Västra Götalandsregionen (VGR), att gälla från den 1 januari 2023. VGR har remitterat 
förslaget till berörda parter för eventuella synpunkter. Genom avtalet uppdrar kommunerna 
till regionen att dels vara huvudmän för naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan, dels erbjuda vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.  
I förslaget har inga principiella avsteg gjort från nu gällande avtal. 
 
Befintligt samverkansavtal gäller perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland 
Befintligt samverkansavtal med bilaga 1 och bilaga 2 
 
Beslut skickas till 
regionstyrelsen@vgregion.se 
Diarienummer RS 2021-01216 tillsammans med kommunens namn anges i ämnesraden på 
mailet.  
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§ 87 Dnr: KS 2021/327 
 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 
 
Sammantaget gäller det fyra beslut, som avser tre män varav en person har dubbla beslut: 
 
LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson (2021-08-13) 
LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson (2021-09-30)   
LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice i hemmet (2020-04-28)  
LSS OF, 9 § 6 Korttidsvistelse (2021-04-29)  
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2022-02-23 § 19 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 
 
Beslut skickas till 
Katarina.carlsson@stenungsund.se 
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§ 88 Dnr: KS 2018/209 
 
Utökning av projektbudget för projekt Svenshögen, Svartehallen 
och Sågen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka projektbudgeten med 19 000 tkr för att färdigställa 
utbyggnad för kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten inom verksamhetsområdet 
Svartehallen och Sågen. Efter utökning med 19 000 tkr uppgår total projektbudget till 57 000 
tkr. 

Utökningen av projektbudgeten beaktas i budgetprocessen 2023. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att notera att projektet blivit betydligt dyrare och ger 
förvaltningen i uppdrag att återkomma snarast till allmänna utskottet med information om 
vilka lärdomar man dragit i ärendet, för att undvika att detta händer igen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Svartehallen/Sågen är ett planlagt område med ca 70 fastigheter som idag är anslutna till ett 
gemensamt lokalt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten.  

Området Svartehallen/Sågen pekas i kommunens VA-saneringsplan ut som ett Klass 1-
område. Det innebär att området ska ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde samt att 
huvudmannen ska ansvara för VA-utbyggnaden. 

2018 gjordes utgiftsberäkningar för att anlägga vatten och spillvatten mellan Svenshögens 
reningsverk och vattenverk fram till Svartehallen/ Sågen samt vatten och avlopp (spill och 
dagvatten) inom Svartehallen/Sågen. Total projektbudget beslutades till 38 000 tkr.  

2021 påbörjades entreprenadarbeten för ”sjösträckan”, etapp 1 av den totala sträckningen. 
Denna del är i slutfasen med besiktningar och driftsättning av anläggningen. Utgifterna för 
denna sträcka uppgår till 21 000 tkr och total utgift för etapp 1 beräknas till 24 000 tkr.  

Planen är att under april 2022 komma i gång med entreprenadarbetena även för etapp 2. 
Utgifterna för etapp 2 är beräknade till 33 000 tkr.  
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Totalbudgeten för projektet om 38 000 tkr täcker inte kommande utgifter för utbyggnation av 
den kommunala anläggningen för VA. Projektbudgeten bedöms behöva utökas med 19 000 
tkr för att utbyggnad av VA till berört område ska kunna färdigställas.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Göder Bergermo (L) och Wouter Fortgens (M) tillstyrker förvaltningens förslag, med tillägget 
att utökningen av projektbudgeten beaktas i budgetprocessen 2023. 
 
Olof Lundberg (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att för egen del notera att projektet blivit 
betydligt dyrare och ge förvaltningen i uppdrag att återkomma snarast till allmänna utskottet 
med information om vilka lärdomar man dragit i ärendet, för att undvika att detta händer igen.  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag och 
konstaterar att så sker. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta tilläggsförslagen från Göder Bergermo (L), 
Wouter Fortgens (M) och Olof Lundberg (S) och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 
Daniel.jerling@stenungsund.se  
Camilla.svensson@stenungsund.se   
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§ 89 Dnr: KS 2022/118 
 
Granskning gällande Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget gällande Uddevalla kommuns 
översiktsplan 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 31 januari 2022 skickade Uddevalla kommun ut förslag på ny översiktsplan på 
granskning. Stenungsunds kommun fick som berörd grannkommun kungörelsen och har 
därför möjlighet att yttra sig enligt plan- och bygglagen. Yttrandet ska vara Uddevalla 
kommun tillhanda senast den 31 mars. 
 
Förslaget på översiktsplan utgår från att den nya samlade bostadsbebyggelsen främst ska 
lokaliseras i Uddevalla och Ljungskile, i andra hand ska den nya bebyggelsen lokaliseras i 
orter av lokalbebyggelse inom kommunen samt inom utpekade bebyggelseområden som 
sträcker sig längs kusten från Ljungskile till väster om Uddevalla. I de södra delarna av 
kommunen som gränsar mot Stenungsunds kommun föreslås ingen större bostadsbebyggelse 
men dock tre utredningsområden för störande verksamheter längs E6. Utredningsområdena 
kan med fördel samordnas med STO-kommunernas strategiska planering där en framtida 
koppling mellan Orust-E6-Svenshögen är aktuell. I övrigt betonar översiktsplanen vikten av 
de tre stora infrastrukturstråken som rör sig mellan kommunernas gemensamma 
kommungräns, det blåa stråket (havet och kustlinjen), det gråa stråket (E6 och Södra 
Bohusbanan) och det gröna stråket (naturområdena i de östra delarna av kommunerna). 
 
Yttrandet finns att läsa i sin helhet i den bifogade bilagan.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-18 
Granskningsyttrande över Uddevalla kommuns ÖP 2022 2022-02-18 
Kungörelse av granskning 2022-02-09 
Utdrag av samtliga texter – Uddevalla kommun ÖP 2022-02-09 
Kartlager Uddevalla kommuns ÖP 2022 Granskning 2022-02-09 
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Beslut skickas till 
alexander.andersen@stenungsund.se 
kommunledningskontoret@uddevalla.se 
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§ 90 Dnr: KS 2022/8 
 
Svar på uppdrag i strategisk plan 2022 - Resurser för 
detaljplaneframdrift 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.  

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka beslut 
som skulle kunna delegeras (inom den politiska organisationen och 
tjänstemannaorganisationen) för att påskynda detaljplaneprocessen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i Strategisk plan 2022–2024 Budget 2022 att ge förvaltningen 
i uppdrag att utreda och redovisa vilka resurser som krävs för att korta ner 
detaljplanprocesserna från 8 år igenomsnittlig tid till en fjärdedel.  
 
Förvaltningen har genomfört en jämförandestudie med 10 andra kommuner som har högst 20 
månaders genomsnittlig tid för detaljplaner från planstart till antagen plan och gjort en 
genomlysning av de interna arbetsprocesserna.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-02-22 § 9 
Tjänsteskrivelse 2022-01-17 
Presentation för kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-11-02 
 
Förslag till beslut 
Nedzad Deumic (KD) föreslår som tillägg till allmänna utskottets förslag att 
kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda vilka beslut som skulle kunna 
delegeras (inom den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen) för att 
påskynda detaljplaneprocessen. 
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Maria Renfors (M) och Christian León Lundberg (ST) tillstyrker Nedzad Deumics (KD) 
tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med allmänna utskottets 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta Nedzad Deumics (KD) tilläggsförslag och 
konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
Marcus.starcke@stenungsund.se  
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§ 91 Dnr: KS 2021/988 
 
Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 3:19 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja begäran om planbesked för ansökan om att ta fram en 
ny detaljplan för fastigheten Kyrkenorum 3:19. Exploateringsgraden behöver under 
planarbetet studeras. 

Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart. Om 
detaljplanerna hanteras efter turordning med nuvarande förutsättningar beräknas planstart 
kunna ges tidigast 2023 med ett beräknat antagande tidigast 2025. Det kan eventuellt bli 
möjligt med tidigare planstart.  

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för fastighet Kyrkenorum 3:19 inkom oktober 2021. Fastigheten 
är idag inte planlagd. Syftet med ansökan är att pröva möjligheterna att uppföra 
flerbostadshus och enfamiljshus. Sökande önskar att bygga cirka 255 nya bostäder. 
Bostäderna ska fördelas på 13 flerbostadshus i fem våningar samt 23 friliggande enfamiljshus 
i två våningar. I gällande översiktsplan (laga kraft 2021-01-15) är det aktuella området inte 
utpekat för någon förändrad markanvändning men området angränsar däremot till pågående 
detaljplanearbeten på Norra Hallerna och Norums kyrka och begravningsplats. Även 
detaljplanearbetet för Centrala och Södra Hallerna ligger i närområdet.  
 
Ansökan om planbesked föreslås beviljas eftersom den föreslagna exploateringen ligger i ett 
centralt läge med närhet till kollektivtrafik och service. I planarbetet behöver den föreslagna 
tätheten utredas och anpassas till platsens förutsättningar så att faktorer som till exempel 
dagvattenhantering, grönstruktur och tillgänglighet tillgodoses. Vidare behöver en 
trafiklösning som inte skadar Hallernavägens karaktär med dess mycket höga sociala och 
kulturella värden ordnas, samt vidare utredningar gällande markägoförhållanden, arkeologi, 
kapacitet på VA-nätet och anslutning till fjärrvärmenätet. Förslaget innebär att mark med 
annan ägare än den aktuella fastigheten Kyrkenorum 3:19 behöver tas i anspråk vilket 
behöver utredas ytterligare. 
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Kyrkenorum 3:19 behöver också studeras i ett helhetsperspektiv och arbetet behöver 
samordnas med de kringliggande planarbetena Norra Hallerna, Södra och Centrala Hallerna 
samt arbetet med Norums kyrka och begravningsplats.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-02-22 § 11 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Ansökan om planbesked med tillhörande illustrationer 2021-10-27  
Komplettering av ansökan med solljusstudier 2021-12-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S), Jan Rudén (S) och Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker allmänna 
utskottets förslag. 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se  
marita.hjelm@stenungsund.se 
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§ 92 Dnr: KS 2021/1194 
 
Planstarter 2022/2023 
 
Beslut 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att planstarterna ska ses över och om någon eller 
några ska prioriteras om, framför allt de som ligger på 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har 22 pågående detaljplanearbeten med beslutad planstart och 20 beslutade 
positiva planbesked. Några av de pågående detaljplanearbetena är inte i aktivt arbete på grund 
av att olika slags besked inväntas eller för att de inte är resurssatta. Under 2021 har det 
beslutats om 8 planstarter. 

Några av sökande till de positiva planbeskeden önskar att planarbete påbörjas tidigare än 
kommunen haft möjlighet till och några av sökande till de positiva planbeskeden har vid 
tidigare dialog om önskad planstart meddelat att de önskar avvakta. Förvaltningen har inte 
möjlighet att arbeta med alla beslutade positiva planbesked i efterfrågad omfattning och det 
föreslås beslutas en plan för vilka planarbeten som planeras starta under 2022 och 2023 samt 
vilka som får avvakta planstart ytterligare en tid. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-02-22 § 10 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Bilaga 1, Plan för start av detaljplaner 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att planstarterna 
ska ses över och om någon eller några ska prioriteras om, framför allt de som ligger på 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande konstaterar att 
kommunstyrelsen återemitterat ärendet med motivering enligt Olof Lundberg (S). 
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Beslut skickas till 
Marita.hjelm@stenungsund.se 
Veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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§ 93 Dnr: KS 2018/332 
 
Samråd för detaljplan för CW Borgs väg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingen och att skicka ut planen på 
samråd i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 §. Kommunstyrelsen 
beslutar att planen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 
Jäv 
Olof Lundberg (S) och Ida Melin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
Linda-Maria Hermansson (C) tar över som mötets ordförande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I mars 2017 påbörjades ett detaljplanearbete för fastigheten Stenung 3:112 med flera. 
Detaljplanens syfte är att utveckla området genom att möjliggöra nya bostäder, varav 60 
trygghetsboenden i form av kooperativa hyresrätter och lokaler. Detaljplanen bedöms inte 
innebära betydande miljöpåverkan. Planarbetet handläggs med utökat förfarande enligt plan- 
och bygglagen (2010:900). Samrådstiden föreslås pågå mellan den 30 mars och 30 april 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-02-22 § 12 
Tjänsteskrivelse 2021-12-22 
Plankarta 2022-03-11 
Planbeskrivning 2022-03-11 
Illustrationskarta 2022-03-11 
 
Förslag till beslut 
Jan Rudén (S), Maria Renfors (M), Göder Bergermo (L), Christian León Lundberg (ST) och 
Nedzad Deumic (KD) tillstyrker allmänna utskottets förslag. 
 
Beslut skickas till 
Anders.hulterstrom@stenungsund.se 
Fabiana.tome@stenungsund.se 

22



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-03-21

  
 
 
 
 
§ 94 Dnr: KS 2021/1093 
 
Återrapportering om ändring av detaljplan för särskilt boende 
alternativt trygghetsboende/seniorboende 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En utredning för att undersöka möjligheterna att ändra detaljplan för fastighet Höga 2:123 har 
gjorts med anledning av kommunstyrelsens uppdrag från den 29 november 2021 (§ 354). 
Uppdraget löd: ”Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda 
möjligheten för en detaljplaneändring som möjliggör byggande av bostäder på Stenungsund 
Höga 2:123, som till exempelvis särskilt boende alternativt trygghetsboende. 
Återrapportering ska ske på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2022.” 
 
Resultatet av undersökningen visar att förslaget om att bygga bostäder i form av särskilt 
boende alternativt trygghetsboende skulle innebära en omfattande förändring av 
markanvändning. Endast en ändring av detaljplan är således inte möjlig. En ny detaljplan 
behöver tas fram om det ska möjliggöras för byggnation av bostäder på platsen.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-02-22 § 13 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Kommunstyrelsen § 354, 2021-11-29  
Skrivelse 2021-11-29 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se 
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§ 96 Dnr: KS 2022/39 
 
Projektering och upphandling för byggnation av återvinningscentral 
i Stora Höga 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojekt Återvinningscentral i Stora Höga. 

Förvaltningen får i uppdrag att begära in offert för driften av ÅVC i Stora Höga från Renova 
AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har idag endast en återvinningscentral. Den drivs sedan många år 
tillbaka av Renova AB och är geografiskt placerad på Kläpp i Ödsmål. Anläggningen kan inte 
möta ökat besökstryck eller byggas ut för bättre möjlighet till återbruk och andra aktiviteter 
som syftar till att lyfta avfallet i avfallstrappan (minimera avfall samt att öka återanvändning 
och återvinning). Kommunfullmäktige beslutade därför i februari 2018 om att lokalisera ny 
kompletterande återvinningscentral i Stora Höga. 
 
Miljötillståndet för den nya återvinningscentralen överklagades. I september 2021 beslutade 
dock Mark- och miljööverdomstolen om att inte ge prövningstillstånd varför Mark- och 
miljödomstolens och Länsstyrelsen avgörande står fast om tillstånd för återvinningscentral i 
Stora Höga.  
 
Förvaltningen har tagit fram en kostnadskalkyl (nivå 3). Kalkylen överstiger tidigare beslutad 
budget, vilket behöver arbetas in i 2023 års budget. Det är dock viktigt att notera att slutlig 
budget inte kan fastställas förrän upphandling är slutförd. Den kan då komma att avvika både 
negativt och positivt. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-02-22 § 17 
Tjänsteskrivelse 2022-01-24 
Bilaga 1, Karta 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Renfors (M) tillstyrker allmänna utskottets förslag. 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
michael.koohler@stenungsund.se 
fredrik.lofgren@stenungsund.se 
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§ 97 Dnr: KS 2022/193 
 
Projektering och upphandling av ombyggnation Ucklumskolan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojekt om- och tillbyggnation Ucklumskolan steg 1; ombyggnation av slöjdsal 
till klass- och grupprum, installation av hiss och RWC samt dränering av huvudbyggnad. 

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med projektering och upphandling av om- och 
tillbyggnation Ucklumskolan steg 2; om- och tillbyggnation av kök.  

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i juni med rimlig tidsplan 
och finansiering för att genomföra steg 2. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I 2021 års budget avsattes medel för att bygga om Ucklumskolan.  
 
Skolan är en lågstadieskola (åk F-3) med tre hemklassrum. Den är i behov av ett fjärde 
klassrum. Då nuvarande slöjdsal inte längre används föreslås den byggas om till klass- och 
grupprum. Denna åtgärd prioriteras och görs som första åtgärd. 
 
Huvudbyggnaden är byggd i halvplan och saknar tillgänglighetsanpassningar. För att kunna ta 
emot elever och lärare med olika funktionsvariationer föreslås att hiss och RWC installeras. 
 
Huvudbyggnaden är i behov av ny dränering vilken föreslås utföras. 
 
Skolans kök är litet och slitet. Det saknar funktioner, behöver moderniseras och utökas. 
Kostnaden för att åtgärda köket överstiger befintlig budget väsentligt. Förvaltning föreslår att 
avvakta kommande elevprognoser innan en om- och tillbyggnation av köket beslutas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska komplettera 
med en kostnadsanalys, som inkluderar samtliga investeringar som skolan behöver. 
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Wouter Fortgens (M) och Maria Renfors (M) tillstyrker Nedzad Deumics (KD) förslag om 
återremiss.  
 
Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker förvaltningens förslag, med tillägg att förvaltningen 
får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i juni med rimlig tidsplan och finansiering 
för att genomföra steg 2. 
 
Olof Lundbergs (S) och Emma Ramhult (V) tillstyrker Linda-Maria Hermansson (C) 
tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att ärendet återemitteras. 
Nej-röst för att ärendet avgörs idag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster för att ärendet ska återremitteras och 9 nej-röster för att ärendet ska avgöras 
idag har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. En ledamot avstod från att 
rösta. 
 
Följande röstade ja: Maria Renfors (M), Daniel Söderström (M), Wouter Fortgens (M), 
Christina Svensson (SD) och Nedzad Deumic (KD). 
 
Följande röstade nej: Olof Lundberg (S), Linda-Maria Hermansson (C), Melisa Nilsson (S), 
Jan Rudén (S), Ida Melin (S), Lisbeth Svensson (L), Christian León Lundberg (ST), Emma 
Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande avstod från att rösta: Göder Bergermo (L). 
 
Fortsättning beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag och 
konstaterar att så sker.   
 
Ordförande frågar slutligen om kommunstyrelsen kan anta Linda-Maria Hermanssons (C) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Marcus.starcke@stenungsund.se 
fredrik.lofgren@stenungsund.se 
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§ 98 Dnr: KS 2021/1163 
 
Partner i NyföretagarCentrum 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun blir partner i Nyföretagarcentrum 
Södra Bohuslän och stödjer dem med 20 tkr för verksamhetsåret 2022 och därefter 40 tkr per 
verksamhetsår. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppföljning görs om ett år för att se hur utfallet har 
blivit, dels på antalet nystartade företag och hur mycket hjälp Stenungsunds kommun har fått 
bistå med. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nyföretagarcentrum Södra Bohusläns medlemmar representerar näringsliv, offentlig 
förvaltning och organisationer. Föreningens verksamhet finansieras dels genom bidrag från 
samarbetspartners, dels genom uppdragsverksamhet. Ändamålet är att bidra till näringslivets 
utveckling i Kungälv/Stenungsundsområdet och sedan år 2021 även i Ale kommun, genom att 
hjälpa nyföretagare att starta och utveckla bärkraftiga företag. Detta sker genom kostnadsfri 
och konfidentiell rådgivning samt uppföljning i initialskedet. En viktig del är att kunna 
erbjuda ett kvalificerat nätverk av närstående företag som stödjer processen. 

Stenungsunds kommun har bjudits in att bli partner i Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän och  
stödja dem med 20 tkr för verksamhetsåret 2022 och därefter 40 tkr per verksamhetsår. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-02-22 § 19 
Tjänsteskrivelse 2021-12-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår som tillägg till allmänna utskottets förslag att uppföljning görs om 
ett år för att se hur utfallet har blivit, dels på antalet nystartade företag och hur mycket hjälp 
Stenungsunds kommun har fått bistå med.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med allmänna utskottets 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta Olof Lundbergs (S) tilläggsförslag och 
konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Jessica.waller@stenungsund.se 
roger.bostrom@inforit.se 
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§ 99 Dnr: KS 2022/153 
 
Komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning gällande 
ombud enligt entreprenadavtalen AB, ABT och ABK 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen kompletterar delegationsordningen med punkt A.14.6, avseende ombud 
enligt AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings och 
installationsentreprenader), ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende 
byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten) samt ABK (Allmänna bestämmelser för 
konsultuppdrag inom arkitekt och ingenjörsverksamhet). Delegat är samordnaren för 
projektledare inom fastighet och verksamhetschefen för infrastruktur.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt de standardavtal som reglerar entreprenader ska varje part i en entreprenad ha ett 
ombud. Ombudet ska enligt avtalen ha behörighet att med bindande verkan företräda sin 
huvudman i frågor som rör entreprenaden och träffa ekonomiska och andra uppgörelser. Givet 
ombudets omfattande behörighet kan inte alla beslut som ett ombud får fatta anses vara av 
verkställighetskaraktär. För att ombudet ska få kunna fatta beslut i enlighet med 
standardavtalens lydelse så behöver rätten att vara ombud delegeras. Förvaltningen förslår att 
rätten att vara ombud delegeras till samordnaren för projektledare inom fastighet och till 
verksamhetschefen för infrastruktur.   
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-14 
Kommunstyrelsens delegationsordning, uppdaterad med A 14.6 
 
Beslut skickas till 
Viktoria.petersson@stenungsund.se 
daniel.jerling@stenungsund.se 
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§ 100 Dnr: KS 2021/851 
 
Svar på uppdrag i strategisk plan 2022 – Möjligheten att HBTQ-
certifiera verksamheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan 2022–2024 fick förvaltningen i uppdrag att se över olika möjligheter för att 
HBTQ-certifiera fler verksamheter.  
 
En HBTQI-certifiering är en form av personalutbildning primärt riktad mot verksamheter som 
har direktkontakt med allmänheten. I dagsläget är ingen verksamhet certifierad, men barn- 
och elevhälsan har tidigare varit certifierad. Certifieringen syftar till en förbättrad arbetsmiljö 
och ett kompetent bemötande mot allmänheten genom ökad kunskap och normkritik. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottets beslut 2022-02-22 § 18 
Tjänsteskrivelse 2022-01-09 
 
Beslut skickas till 
alexander.westerberg@stenungsund.se 
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§ 101 Dnr: KS 2019/297 
 
Svar på återremiss - Revidering av policy för tillgänglighet, 
delaktighet  och jämlikhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. Tidigare policy 
som antogs den 17 december 2012 upphävs.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrdokumentet Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet antogs av 
kommunfullmäktige 2012 och är snart 10 år gammalt. Demokratiberedningen inkom den 28 
mars 2019 med en uppdragsbegäran till kommunfullmäktige om att revidera policyn. 
Demokratiberedningen har färdigställt dokumentet och förvaltningen har bedömt innehållet 
utifrån ett juridiskt samt ekonomiskt perspektiv. 
 
Policyn innehåller sex mål som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Målen berör tillgänglighet, utbildning, arbete och sysselsättning, 
deltagandet i det politiska samt offentliga livet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2022 att återremittera ärendet för att belysa de 
ekonomiska och tidsmässiga aspekterna av att funktionshinderrådet enligt policyn ska vara 
remissinstans för planer och program. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-27 
Kommunstyrelsen 2022-01-10 § 29 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 2021 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 2012-12-17 
 
Beslut skickas till 
Demokratiberedningen 
Rådet för funktionshindrade 
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Pensionärsrådet  
Folkhälsorådet 
mia.skytt@stenungsund.se 
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§ 102 Dnr: KS 2022/230 
 
Arvode och ersättningar vid de allmänna valen 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande arvoden ska utgöra den totala ersättningen för 
uppdraget och gälla vid de allmänna valen 2022: 
 
Ordförande i vallokal, valdagen 3200 
Vice ordförande i vallokal, valdagen 2700 
Röstmottagare, valdagen 2300 
Reserver 600 
Valnämnden valdagen 2300 
Transport länsstyrelsen måndag Hel- eller halvdagsersättning enligt 

arvodesreglemente  
Onsdagsräkning Hel- eller halvdagsersättning enligt 

arvodesreglemente 
Torsdagsräkning Hel- eller halvdagsersättning enligt 

arvodesreglemente 
Transport länsstyrelsen onsdag 900 
Transport länsstyrelsen torsdag 900 
Röstmottagare förtidsröstning, inklusive 
ambulerande röstmottagare 

Hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

Valnämnden lördag innan valdagen Hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att valnämndens presidium erhåller 3200 kronor vardera på 
valdagen. Valnämndens presidium får hel- eller halvdagsersättning, enligt 
arvodesreglementet, för lördagen innan valdagen och för transport till länsstyrelsen på 
måndag. Valnämndens presidium får även 900 kronor vardera för transport till länsstyrelsen 
på onsdag. 
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Sammanfattning av ärendet 
Enligt arvodesreglementet ska kommunstyrelsen efter förslag från valnämnden besluta om 
arvode och ersättning till förtroendevalda utan årsarvode och övriga medverkande vid 
valförrättning och röstsammanräkning i samband med allmänna val.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut valnämnden 2022-02-24 § 3 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
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§ 104 Dnr: KS 2022/166 
 
Redovisning av oavslutade motioner 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger varje år redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35 § 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-17 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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§ 105 Dnr: KS 2019/196 
 
Arbetsordning för Miljöforum 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar arbetsordning för Miljöforum.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 oktober 2021 (§ 156) att inrätta ett Miljöforum med 
syftet att driva miljö- och hållbarhetsarbetet framåt genom dialog och samverkan mellan olika 
aktörer. Kommunfullmäktige beslutade också samtidigt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
fastställa en arbetsordning för Miljöforum som nu har tagits fram för antagande. 
 
Bakgrunden till beslutet att införa ett Miljöforum är en motion som inkom den 25 februari 
2019 från Lisbeth Svensson (L) med ändamålet att bilda ett Miljöråd. Demokratiberedningen 
fick därmed i uppdrag av kommunfullmäktige den 16 maj 2019 att utreda möjligheten att 
skapa plattformar för att utveckla det demokratiska arbetet samt möjligheterna till en 
förbättrad demokratisk dialog med ungdomar. Utifrån demokratiberedningens slutrapport 
beslutade kommunfullmäktige den 8 oktober 2020 att avslå motionen i dess helhet. 
Kommunfullmäktige beslutade dock samtidigt att tillsätta en tillfällig beredning för att utreda 
hur kommunen kan skapa ett forum för att driva miljöarbetet och miljövisionen framåt i 
enlighet med Agenda 2030 samt det Glokala Sverige. Agenda 2030 är en överenskommelse 
mellan Förenta Nationernas (FN) medlemmar om 17 globala mål som ska uppnås till år 2030. 
Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap 
och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och 
regioner.  
 
Den tillfälliga beredningens slutrapport låg sedan till grund för kommunfullmäktiges beslut att 
inrätta Miljöforum och ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa en arbetsordning. 
Innehållet i arbetsordningen har utformats med hänsyn till den tillfälliga beredningens 
slutrapport.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-01 
Arbetsordning för Miljöforum 
Kommunfullmäktige 2021-10-07 § 156 
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Slutrapport från den tillfälliga beredningen – Tillsättande av miljöråd slutförslag 2021-06-20 
 
Beslut skickas till 
Johan.lindgren@stenungsund.se 
malin.henriksson@stenungsund.se 
mia.skytt@stenungsund.se 
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§ 106 Dnr: KS 2022/47 
 
Fastställande av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan för år 2022.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser och att planera samt 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra internkontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 
En del av kommunstyrelsens arbete med internkontroll är att fastställa internkontrollplan för 
året.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-08 
Internkontrollplan 2022 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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§ 107 Dnr: KS 2021/1086 
 
Årsredovisning 2021, Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2021 med däri gjorda 
transaktioner.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat är positivt och uppgår till 85,6 mnkr. Resultatet motsvarar 4,9 % av årets skatter 
och bidrag. Detta kan jämföras med budgeterade 1,2 %. I resultatet finns jämförelsestörande 
kostnader på 34,1 mnkr, vilket innebär att resultatet exklusive jämförelsestörande poster 
uppgår till 119,7 mnkr. De jämförelsestörande posterna består av två delar. Den ena avser 
ändrat livslängsantagande i RIPS, vilket ökat pensionsskulden med 19,3 mnkr. Skuldökningen 
ger en motsvarande kostnadsökning i resultatet. Den andra avser en ökning av avsättning för 
deponier som har gjorts under året och belastar resultatet med 14,8 mnkr. Resultatet påverkas 
av ett antal andra stora negativa och positiva budgetavvikelser. Skatteintäkterna står för den 
enskilt största positiva avvikelsen. Dessa uppgick till 66,8 mnkr högre än budget. Bland 
övriga avvikelser finns engångsposter för exploateringsvinster om 2,8 mnkr. 
Räntekostnaderna för lån är 4,2 mnkr lägre än budgeterat. 

Under 2021 redovisar sektorerna ett sammantaget budgetöverskott om 18,3 mnkr. Tre av 
sektorerna gör ett överskott medan en sektor, sektor samhällsbyggnad, gör ett underskott om 
12,2 mnkr, vilket beror på avsättningen för deponin. Sektor utbildningen redovisar ett 
överskott om 14,4 mnkr. Sektor socialtjänst redovisar ett överskott om 13,0 mnkr och sektor 
stödfunktioner redovisar ett överskott om 3,1 mnkr.  

Kommunövergripande medel har en negativ avvikelse gentemot budget på 0,5 mnkr. Orsaken 
till underskottet beror främst på ökade kostnader för räddningstjänst.  

Kommunfullmäktige i Stenungsund har i Strategisk plan 2021 - 2023, Budget 2021 antagit 
fyra finansiella mål.  

• Nettokostnadsandelen, inkl finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte 
överstiga 98,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. 
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• Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå 
till minst 70 % sett över rullande femårsperioder. 

• Soliditeten ska uppgå till minst 16,5 %. 
• Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 

Samtliga finansiella mål är uppfyllda. Sett över den senaste femårsperioden uppgår 
nettokostnadsandelen till 94,6 %. Sett över den senaste femårsperioden uppgår 
självfinansieringsgraden till 104,2 %. Soliditeten uppgår till 25,8 %. Kommunens skattesats är 
oförändrad.  

Kommunfullmäktige har antagit fyra inriktningsmål. Två av dem är uppfyllda och två av dem 
är delvis uppfyllda.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-08 
Årsredovisning 2021, Stenungsunds kommun 
Bilaga Måluppföljning 2021 
 
Beslut skickas till 
Therese.allansson@stenungsund.se 
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§ 108 Dnr: KS 2022/35 
 
Ombudgetering investeringar 2021-2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering från 2021 på 140 448 tkr till 2022 
samt tidigarelägga 5 560 tkr från 2023, totalt ombudgeteras då 146 008 tkr till 2022.  
 
Kommunfullmäktige beslutar även att ombudgetera 46 615 tkr från 2021 till 2023 och 1 900 
tkr från 2021 till 2024.  
 
Kommunfullmäktige beslutar även att ombudgetera 105 222 tkr från beslutad budget 2022 till 
2023 och 9 630 tkr från 2022 till 2024.  
 
Detta innebär att budgeten för 2022 ändras från 530 818 tkr till 561 974 tkr enligt bilaga 
”Ombudgetering investeringar från 2021”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 402 877 tkr. Utfallet för 2021 uppgick till 206 605 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 196 272 tkr. Av dessa föreslås 140 448 tkr 
ombudgeteras till 2022, 46 615 tkr föreslås ombudgeteras till 2023 och 1 900 tkr föreslås 
ombudgeteras till 2024. 5 560 tkr föreslås tidigareläggas till från 2023 till 2022, 105 222 tkr 
föreslås ombudgeteras från beslutad budget 2022 till budget 2023 och 9 630 tkr föreslås 
ombudgeteras från beslutad budget 2022 till budget 2024. Detta innebär att budgeten för 2022 
ändras från 530 818 tkr till 561 974 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Bilaga Ombudgeteringar från 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag. 
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Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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§ 110 Dnr: KS 2022/225 
 
Yttrande över förslag till budget för Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förbundsstyrelsens förslag till budget 2023 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har till medlemskommunerna översänt ett förslag 
på rambudget för 2023. 

Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsordning ska förbundsstyrelsen bereda 
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 
nästkommande år. Stenungsunds kommuns avgift 2023 föreslås bli oförändrad jämfört med 
2022 då den sänktes med 2,88 kr per invånare till 72,64 kr per invånare. Medlemsavgiften 
uppgår totalt till 1 988 000 kr.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Samrådsunderlag inför budget för GR 2023 
Plan och detaljbudget 2022 för GR 
Strategisk inriktning 2020-2023  
Protokoll från GR:s förbundsstyrelse 
 
Beslut skickas till 
diarium@goteborgsregionen.se 
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§ 111 Dnr: KS 2022/227 
 
Årsredovisning 2021 och ombudsinstruktioner Soltak AB 
 
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 

 
Sammanfattning av ärendet 
Soltak AB:s årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 har inkommit till 
kommunen. Den balanserade vinsten uppgår till 9,2 mnkr och disponeras genom att den förs 
in i räkningen för nästa år. 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 2021-03-07 
Årsredovisning SOLTAK AB 2021 
Revisionsberättelse 2021 
SOLTAK AB Granskningsrapport 2021 
Protokoll styrelsemöte 2022-02-11 
Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2022-02-11 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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§ 112 Dnr: KS 2022/201 
 
Anmälningsärende - Budget för Överförmyndarnämnden 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utgångspunkten för budgetarbetet avseende överförmyndarverksamheten är avtalet mellan de 
fyra kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund.  
Överförmyndarnämnden är det politiska organ som bereder budgeten och processen utgår från 
att nämnden senast 1 mars föreslår beslut för respektive avtalskommun. 
Överförmyndarnämnden föreslår att Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner 
budgeterar 6 200 tkr, 1 550 tkr per kommun, för överförmyndarverksamheten 2023 
 
Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en 
ekonomisk plan för två år, varav budgetåret är periodens första år.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Beslut överförmyndarnämnden 2022-02-16 § 4 
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se 
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§ 113 Dnr: KS 2022/200 
 
Anmälningsärende - Bokslut med 
måluppföljning/verksamhetsberättelse för Överförmyndarenheten 
2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenhetens resultat 2021 uppgår till 396 tkr. Samarbetskommunerna Lilla Edet, 
Orust, Tjörn och Stenungsunds har samtyckt till att 200 tkr av överskottet ej återbetalas, utan 
överförs till budget 2022 för att möjliggöra en satsning på rekrytering och utbildning av 
ställföreträdare.  
 
Detta innebär en återbetalning till respektive kommun på 49 tkr. En återbetalning om 49 tkr 
ligger i linje med vad som prognostiserades i september 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Beslut överförmyndarnämnden 2022-02-16 § 3 
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se 
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§ 114 Dnr: KS 2022/272 
 
Uppdrag om att förbättra för människor med intellektuella 
funktionsnedsättningar – inkommen skrivelse från 
Socialdemokraterna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda om en årlig höjning av 
habiliteringsersättningen med prisindex, eller liknande, kan införas. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna (S-kvinnor) har inkommit med en skrivelse om att Stenungsunds 
kommun behöver se över möjligheterna att förbättra den ekonomiska levnadsstandarden för 
människor med intellektuella funktionsnedsättningar.  
 
I skrivelsen föreslås det att förvaltningen får i uppdrag att utreda om kostnaden för 
färdtjänsten kan sänkas, om de i daglig verksamhet också kan få friskvårdsbidrag samt om 
årlig höjning av habiliteringsersättningen med prisindex, eller liknande, kan införas. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2022-03-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Melisa Nilsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda om en 
årlig höjning av habiliteringsersättningen med prisindex, eller liknande, kan införas. 
 
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att kommunstyrelsen avslår Melisa Nilssons (S) 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Melisa Nilssons (S) förslag mot Linda-Maria Hermanssons (C) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Melisa Nilssons (S) 
förslag.  
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Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Melisa Nilssons (S) förslag. 
Nej-röst för att avslå förslaget. 
 
Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster för att bifalla förslaget och 6 nej-röster för att avslå förslaget har 
kommunstyrelsen bifallit Melisa Nilssons (S) förslag. 
 
Följande röstade ja: Olof Lundberg (S), Melisa Nilsson (S), Jan Rudén (S), Ida Melin (S), 
Christina Svensson (SD), Nedzad Deumic (KD), Christian León Lundberg (ST), Emma 
Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande röstade nej: Linda-Maria Hermansson (C), Maria Renfors (M), Daniel Söderström 
(M), Wouter Fortgens (M), Lisbeth Svensson (L) och Göder Bergermo (L).  
 
Beslut skickas till 
Rickard.persson@stenungsund.se 
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§ 115 Dnr: KS 2021/345 
 
Skrivelse till kommunstyrelsen om arrendeavtal Ekarvallen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en beskrivning av 
bakgrunden till Vallens IF:s skrivelse samt den dialog som har förts med föreningen i ärendet. 
Förvaltningen får också i uppdrag att utifrån ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv analysera 
en eventuell hantering av frågan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vallens IF har tidigare arrenderat mark av Stenungsunds kommun på Ekarvallen för 
föreningens verksamhet. Efter att arrendeavtalet upphört har Vallens IF uppmanats att 
avlägsna anläggningar och tillbehör från tidigare arrenderat område. 
  
Vallens IF har nu inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen. I skrivelsen framförs 
önskemål om att kommunen ger föreningen ett extra bidrag på hela kostnaden för att återställa 
marken, alternativt att kostnaderna för att återställa marken läggs på de framtida 
exploateringskostnaderna vid försäljning av marken. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse från Vallens IF 2022-03-10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) och Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att förvaltningen får i uppdrag 
att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i juni med en beskrivning av bakgrunden 
till Vallens IF:s skrivelse samt den dialog som har förts med föreningen i ärendet. 
Förvaltningen får också i uppdrag att utifrån ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv analysera 
en eventuell hantering av frågan. 

 
Christian León Lundberg (ST) och Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Olof Lundbergs (S) och 
Linda-Maria Hermanssons (C) förslag. 
 
Beslut skickas till 
Pia.solefors@stenungsund.se 
Veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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§ 116 Dnr: KS 2022/36 
 
Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande skrivelser och protokoll har inkommit: 

• Beslut kommunfullmäktige Tjörn 2022-01-27 § 10, Ansökan om medlemskap i 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 

• Skrivelse från SSF och Grannsamverkan, Stöd till Grannsamverkan 2023, 2022-02-11 
• Bilaga till skrivelse från SSF och Grannsamverkan, Grannsamverkans effekter på 

Brott och otrygghet i Sverige 
• Protokoll Stenungsundshem AB:s styrelsemöte 2022-02-11 
• Anteckningar från ägardialog Stenungsundshem 2022-01-13 
• Protokoll Stenungsunds Energi och Miljö AB:s styrelsemöte 2022-02-16 
• Bilaga till protokoll Stenungsunds Energi och Miljö AB 2022-02-16, Årsredovisning 

2021  
• Protokoll Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärmes styrelsemöte 2022-02-16 
• Bilaga till protokoll Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärmes styrelsemöte 2022-02-16, 

Årsredovisning 2021  
• Skrivelse till kommunstyrelsen om arrendeavtal Ekarvallen, Vallens IF 2022-03-10 
• Uppdrag om att förbättra för människor med intellektuella funktionsnedsättningar – 

inkommen skrivelse från Socialdemokraterna (S-kvinnor) 2022-03-22 
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§ 117 Dnr: KS 2022/68 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med delegering menas att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till 
förtroendevalda eller anställda inom kommunen, det vill säga att kommunstyrelsen ger någon 
i uppdrag att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i vissa ärenden. De juridiska 
förutsättningarna för kommunstyrelsen, och övriga nämnder, att delegera beslutanderätt 
regleras av kommunallagens 6 kap. 37-39 §§.  
 
Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår de ärenden, eller ärendegrupper, i vilka 
kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten till någon annan.  
 
Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-03-21 del 1 
Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-03-21 del 2 
Nyanställningar december 2021 och januari 2022 
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§ 118 Dnr: KS 2022/40 
 
Redovisning av ordförandebeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med stöd av kommunallagens 6 kap. 39 § har kommunstyrelsen beslutat att 
kommunstyrelsens ordförande får fatta besluta i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.  Ordförandebeslut ska anmälas vid 
kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut – Rättelse av kommunstyrelsens beslut § 58/2022 
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§ 119 Dnr: KS 2022/58 
 
Regional information 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen får information från följande instanser: 

• GR politiska styrgrupper 
• SOLTAK AB styrelse 
• Direktionen Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
• Södra Bohusläns turisms styrelse 
• Samordningsförbundet 
• Renova AB 
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§ 120 Dnr: KS 2022/59 
 
Information från kommundirektör 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören lämnar information om följande: 

• Konsekvenser av kriget i Ukraina och vad förvaltningen arbetar med relaterat till detta. 
 

• Återrapportering på kommunstyrelsens uppdrag till kommundirektören 29 november 
2021 § 325, om att hitta och föreslå offentliga partners för idéburet samarbete och 
presentera förslag för kommunstyrelsen senast april 2022.  
Stenungsunds kommun arrangerade ett möte om IOP (idéburet offentligt partnerskap) 
den 16 mars. Inbjudan skickades ut till föreningar, trossamfund och studieförbund per 
post. Information om mötet publicerades även på kommunens hemsida och i sociala 
medier. Totalt deltog representanter från 11 olika organisationer. 
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