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Beslutande
Bo Pettersson (S)
Agneta Pettersson Bell (ST) jäv § 77
Mattias Vernberg (C) ersätter Agneta Pettersson Bell (ST) § 77
Maria Renfors (M)
Melisa Nilsson (S)
Jan Rudén (S)
Johan Jönsson (M)
Wouter Fortgens (M)
Ida Melin (S) ersätter Otto Ericsson (-)
Himan Mojtahedi (S) ersätter Håkan Larsson (-)
Lisbeth Svensson (L) jäv § 78-79
Helena Nävergårdh (M) ersätter Lisbeth Svensson (L) jäv § 79
Alexandra Odelsheim (SD) ersätter Lisbeth Svensson (L) jäv § 78
Göder Bergermo (L)
Lena Hedlund (KD)
Linda-Maria Hermansson (C)
Emma Ramhult (V)
Jimmy Lövgren (MP)

Ersättare
Helena Nävergårdh (M) jäv § 77-78
Alexandra Odelsheim (SD)
Mattias Vernberg (C)

Övriga närvarande
Kicki Nordberg, kommundirektör
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner
Erica Bjärsved, ekonomichef
Sophie Nygren, kommunsekreterare

1



Protokoll          
                  Kommunstyrelsen

2020-03-05
Justeringsdag:  2020-03-05

Justerare: Maria Renfors (M)
 

Sophie Nygren Bo Pettersson (S) Maria Renfors (M)  
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Tillkännagivande om justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla.

Kommunstyrelsen

Justeringsdatum:  2020-03-05
Paragrafer: 76-81 
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-05
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-17

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Sophie Nygren
sekreterare
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Innehållsförteckning

§ 76 Fastställande av föredragningslistan

§ 77 Hemställan från Stenungsundshem om att 

godkänna Solgårdsterrassen AB nyproduktion 

av lägenheter på Solgårdsterassen

KS 2020/176

§ 78 Årsredovisning 2019 Stenungsundshem AB och 

ombudsinstruktioner

KS 2020/184

§ 79 Årsredovisning 2019 Stenungsunds Energi och 

Miljö AB och ombudsinstruktioner

KS 2020/183

§ 80 Utökad investeringsbudget och igångsättning av 

ombyggnation av Ucklumskolan för att 

möjliggöra en ny förskoleavdelning i Ucklum

KS 2020/172

§ 81 Deltagande i konsortie - Transportkorridor 

Skagerrak

KS 2019/598
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§ 76

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen enligt förslag. 
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§ 77 Dnr: KS 2020/176

Hemställan från Stenungsundshem om att godkänna 
Solgårdsterrassen AB nyproduktion av lägenheter på 
Solgårdsterassen

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Solgårdsterrassen AB nyproduktion av 44 
lägenheter med upplåtelseform hyresrätter på Solgårdsterrassen.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Solgårdsterrassen AB har genom VD för Stenungsundshem AB inkommit med 
en hemställan om att kommunfullmäktige ska godkänna byggnation av 44 nya hyresrätter på 
Solgårdsterrassen. Projektet är kostnadsberäknat till 96 mnkr. Finansiering sker genom 
upplåning från Stenungsundshem AB, som är moderbolag. Stenungsunds kommun har ingått 
en borgensförbindelse för Stenungsundshem AB. Kommunfullmäktige behöver därför 
godkänna nyproduktionen för att avrop mot borgen ska kunna göras. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-24
Hemställan från Solgårdsterrassen

Beslut skickas till
Ted.larnhem@stenungsundshem.se
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§ 78 Dnr: KS 2020/184

Årsredovisning 2019 Stenungsundshem AB och 
ombudsinstruktioner

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s 
bolagsstämma följande instruktioner:

 Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsundshem AB fastställs
 Vinsten balanseras enligt upprättat förslag
 Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet

Sammanfattning av ärendet
Stenungsundshem AB:s förslag till årsredovisning för 2019 har inkommit till kommunen. 

Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsundshem AB:s finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsundshem AB:s 
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s 
bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
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balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av 
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-17
Årsredovisning 2019 för Stenungsundshem AB inklusive revisionsberättelse, auktoriserad 
revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen.

Beslut skickas till
Maria.harstrom@stenungsund.se
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§ 79 Dnr: KS 2020/183

Årsredovisning 2019 Stenungsunds Energi och Miljö AB och 
ombudsinstruktioner

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi & Miljö 
AB:s bolagsstämma följande instruktioner:

 Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsunds Energi och Miljö AB 
fastställs

 Vinsten balanseras enligt upprättat förslag
 Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till årsredovisning för 2019 har inkommit till 
kommunen. 

Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsund Energi och Miljö AB:s finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsunds Energi och Miljö AB:s 
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö 
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AB:s bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av 
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-17
Årsredovisning 2019 för Stenungsunds Energi och Miljö AB inklusive revisionsberättelse, 
auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen.

Beslut skickas till
Maria.harstrom@stenungsund.se
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§ 80 Dnr: KS 2020/172

Utökad investeringsbudget och igångsättning av ombyggnation av 
Ucklumskolan för att möjliggöra en ny förskoleavdelning i Ucklum

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten för ombyggnation av Ucklumskolan för att 
möjliggöra en ny förskoleavdelning i Ucklum, från 1 500 tkr till 2 650 tkr. 

Budgetökningen finansieras med medel från investeringsreserven. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 att bygga om Ucklumskolans paviljong för 
att flytta förskolan och möjliggöra ytterligare en förskoleavdelning på Ucklums förskola. 

Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett.

Bedömningen är att investeringsbudgeten behöver ökas med 1 150 tkr till 2 650 tkr. Ökningen 
beror i huvudsak på högre entreprenadkostnader än budgeterat. 

Ökningen föreslås finansieras med medel från investeringsreserven. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M): föreslår att kommunstyrelsen fullföljer beslutet att omstrukturera mindre 
förskolor, enligt strategisk plan 2019, och därför erbjuder enskild aktör att överta Ucklums 
förskola.

Bo Pettersson (S): Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten för ombyggnation av 
Ucklumskolan för att möjliggöra en ny förskoleavdelning i Ucklum, från 1 500 tkr till 2 650 
tkr. Budgetökningen finansieras med medel från investeringsreserven.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot
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varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S)
förslag. 

Votering begärs och ska genomföras.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag till beslut.
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson
(S), Jan Rudén (S), Ida Melin (S), Himan Mojtahedi (S), Linda-Maria
Hermansson (C), Emma Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP).

Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M),
Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Lena Hedlund (KD).

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Bo Petterssons (S) förslag till beslut.
 
Beslut skickas till
Helena.cessford@stenungsund.se
Maria.harstrom@stenungsund.se
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§ 81 Dnr: KS 2019/598

Deltagande i konsortie - Transportkorridor Skagerrak

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att bordlägga ärendet. 

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-17
Avsiktsförklaring – Transportkorridor Skagerrak 2019-12-18 (arbetsmaterial)

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S)
förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se
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