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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-03-18
Tid: 10:00-16:00
Plats: Skeppet

Beslutande
Bo Pettersson (S), ordförande
Peter Modig (ST) ersätter Agneta Pettersson Bell (ST) 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande jäv § 60
Helena Nävergårdh (M) ersätter Maria Renfors (M) § 60
Melisa Nilsson (S) 
Jan Rudén (S) 
Johan Jönsson (M) 
Wouter Fortgens (M) 
Otto Ericsson (SD) 
Håkan Larsson (SD) § 58-70
Alexandra Odelsheim (SD) ersätter Håkan Larsson (SD) § 71-80
Helena Nävergårdh (M) ersätter Håkan Larsson (SD) § 81-88
Martin Hollertz (L) ersätter Lisbeth Svensson (L) 
Nedzad Deumic (KD) ersätter Göder Bergermo (L) 
Lena Hedlund (KD) 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Emma Ramhult (V) jäv § 70
Katja Nikula (S) ersätter Emma Ramhult (V) § 70
Jimmy Lövgren (MP) 

Ersättare
Katja Nikula (S) § 58-69, 71-88
Himan Mojtahedi (S) 
Helena Nävergårdh (M) § 58-59, 61-80 
Daniel Söderström (M) § 58 - 70
Alexandra Odelsheim (SD) § 58-70
Mattias Vernberg (C) 

Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör
Anette Oscarsson, sektorchef stödfunktioner
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad
Pia Alhäll, sektorchef utbildning
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst
Christer Larsson, personalchef
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Marcus Starcke, kanslichef
Sophie Nygren, sekreterare
Erica Bjärsved, ekonomichef § 58-81
Hanna Freij, kommunikationschef § 58-70
Anders Hulterström, tf verksamhetschef plan § 59, 68-77
Fredrika Höglund, Social resursförvaltning, Tillståndsenheten § 60
Victor Carlsson, Social resursförvaltning, Tillståndsenheten § 60
Veronica Götzinger, Verksamhetschef Mark och exploatering § 59, 67-68
Lisa Bertilsson, Mark- o Exploateringsingenjör § 59
Stefan Svedhem, Strategisk projektledare § 59
Johan Hellborg, planarkitekt § 59
Pia Solefors, Verksamhetschef kultur och fritid § 63
Björn Wikman, Integrationssamordnare § 77

Justeringsdag:  2019-03-21 

Justerare: Lena Hedlund (KD)
 

Sophie Nygren Bo Pettersson (S) Lena Hedlund (KD)  
sekreterare ordförande justerare
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Anslagsbevis

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

Kommunstyrelsen

Justeringsdatum:  2019-03-21 
Paragrafer: 58-88 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-21
Datum då anslaget tas ned: 2019-04-12

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Sophie Nygren
sekreterare
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Innehållsförteckning

§ 58 Fastställande av föredragningslistan

§ 59 Information om resecentrum KS 2018/91

§ 60 Återremiss - Förslag om att ompröva 

principbeslut avseende alkoholservering i 

Stenungsund Arena

KS 2019/114

§ 61 Årsredovisning 2018 KS 2019/175

§ 62 Ombudgetering investeringar 2018 till 2019 KS 2019/97

§ 63 Hyresregler för bokning av idrottshallar samt 

allmänna ordningsföreskrifter

KS 2019/146

§ 64 Rapport om ej verkställda biståndsbeslut KS 2018/437

§ 65 Budget för konst i offentlig miljö i anslutning till 

nya resecentrum

KS 2018/91

§ 66 Taxa för ägar- och ledningsprövning av 

fristående verksamhet

KS 2018/668

§ 67 Svar på återremiss - Inriktningsbeslut angående 

ekonomiska frågor gällande markanvisning vid 

Spekerödsmotet, Jörlanda Berg 1:66 m.fl.

KS 2018/108

§ 68 Exploateringsavtal för Detaljplan för bostäder 

och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med 

flera

KS 2019/29

§ 69 Ansökan om planbesked för Strandkärr 1:32 

med flera

KS 2018/131

§ 70 Svar på återremiss- Köp av Stenung 2:76 KS 2018/400

§ 71 Planstart för Kopper 2:16 KS 2019/82

§ 72 Årshjul för allmänna utskottet 2019 KS 2019/72

§ 73 Årshjul för välfärdsutskottet 2019 KS 2019/72

§ 74 Läsårstider 2020/2021 KS 2019/10

§ 75 Läsårstider 2021/2022 KS 2019/11

§ 76 Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning med anledning av 

KS 2019/199
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organisationsförändring

§ 77 Hantering av elever på grund av nya 

gymnasielagen

KS 2019/184

§ 78 Godkännande av samrådsredogörelse för 

detaljplan för ny förskola inom del av 

fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och Norum-Torp 

1:27

KS 2018/425

§ 79 För kännedom - Slutrapport  intern kontroll 

2018 - sociala myndighetsnämnden

KS 2018/499

§ 80 För Kännedom - Uppföljning - intern kontroll 

2018 - Överförmyndarnämnden

KS 2018/430

§ 81 Förslag om att utreda alternativa ägande- och 

driftsformer Hasselhöjden

KS 2019/115

§ 82 Oavslutade motioner KS 2019/182

§ 83 Inkomna skrivelser och protokoll till 

kommunstyrelsen

KS 2018/539

§ 84 Redovisning av delegationsbeslut KS 2018/361

§ 85 Information Samhällsbyggnadsprocessen

§ 86 Regional information KS 2018/576

§ 87 Information från kommundirektör KS 2019/15

§ 88 Utveckla processer där privata aktörer kan 

komma in tidigare i planeringen av byggandet av 

verksamhetslokaler och driften av verksamheter
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 58

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan med följande justeringar:

Utgår
Punkt 30. Information om lokalstyrgruppens pågående arbete

Tillkommande
Utveckla processer där privata aktörer kan komma in tidigare i planeringen av byggandet av 
verksamhetslokaler och driften av verksamheter

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M): Tillkommande ärendet ”Utveckla processer där privata aktörer kan 
komma in tidigare i planeringen av byggandet av verksamhetslokaler och driften av 
verksamheter” ska behandlas på dagens sammanträde. 

Bo Pettersson (S): Ärendet ska inte behandlas på dagens sammanträde. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra. Ordföranden 
finner att ärendet ska behandlas på dagens sammanträde. 
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Justerare Rätt utdraget intygar
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§ 59 Dnr: KS 2018/91

Information om resecentrum

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen om resecentrum.

Sammanfattning av ärendet
Det pågår arbete med detaljplanering av nytt resecentrum i läge ”Centrumalternativet”. 

I förslaget kommer kommunen att utföra all allmän plats. Inom spårområdet genomförs 
arbetet av Trafikverket som bygger ny plattform och GC tunnel. Resecentrum beräknas 
preliminärt vara utbyggt år 2021 med invigning planerad till år 2022, denna tidplan kan 
komma att justeras beroende av resurser på Trafikverket. För att hålla tidplanen och bedömer 
förvaltningen att en projektering behöver påbörjas efter att detaljplanen varit på samråd vilket 
i nuläget beräknas vara under 2 kvartalet 2019. Utbyggnad av projektet kommer genomföras 
när detaljplanen vunnit laga kraft.

Förvaltningen bedömer att projektet kommer att rymmas inom budget. 

Enligt gällande ekonomiska styrprinciper ska kommunstyrelsen, innan igångsättning sker, 
informeras om investeringar överstigande 5 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-20
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
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2019-03-18

§ 60 Dnr: KS 2019/114

Omprövning av principbeslut avseende alkoholservering i 
Stenungsund Arena

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt beslut den 21 mars 2016 § 64 om att inte tillåta 
alkoholservering i Stenungsund Arena.

Reservation
Ledamöterna i S, C och MP reserverar sig till förmån för sitt egna förslag.  
Emma Ramhult (V) reserverar sig till förmån för sitt egna förslag. 

Jäv
Maria Renfors (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 att inte tillåta alkoholservering i 
Stenungsund Arena. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har i en skrivelse 
föreslagit att kommunfullmäktige ska ompröva detta beslut. Ett upphävande av principbeslutet 
skulle påverka restauranghyresgästens förutsättningar att beviljas ett stadigvarande 
serveringstillstånd för alkoholservering till allmänheten. 

Kommunstyrelsen beslutade att vid sitt sammanträde den 7 mars 2019 att återremittera 
ärendet till förvaltningen för att tydliggöra vilket politiskt organ som har rätt att besluta om 
eventuella begränsningar vid alkoholservering. 

Kommunen kan utöva inflytande över begränsningar dels genom att kommunfullmäktige 
reviderar riktlinjerna för alkoholservering, dels genom att kommunstyrelsen begränsar eller 
ger avslag vid prövning av enskilda ansökningar. Kommunen kan också påverka genom att i 
sina yttranden till social resursnämnd särskilt framhålla att det finns lokala perspektiv som 
talar för begränsningar av exempelvis öppettider. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-15
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Protokoll 2019-03-07 KS § 50
Protokoll 2019-02-18 KS § 42
Yrkande från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 2019-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S): Kommunfullmäktige beslutar att undanta den befintliga restaurangdelen i 
Stenungsund Arena från beslutet den 21 mars 2016 § 64 om att inte tillåta alkoholservering i 
Stenungsund Arena. Kommunfullmäktiges beslut innebär att hyresgästen ges möjlighet att 
disponera den nuvarande restaurangdelen, för alkoholservering, förutsatt att hyresgästen efter 
tillståndsansökan, beviljas serveringstillstånd. 

Mot bakgrund av Arenans närhet till Nösnäsgymnasiet samt kommunens alkohol- och 
drogpolitiska plan, antagen av kommunfullmäktige 2019-03-07, som visar vikten av att 
alkoholservering i Stenungsund Arena begränsas till:

- Inomhus i nuvarande restaurangdel
- Vardagar mellan kl 17.00-23.00, lördag, söndag och helgdag mellan kl 16.00-23.00,
- Att tillträde till restaurangdelen under ovanstående tider sker genom separat ingång 

från utsidan,
- Att omfatta öl och vin 

Emma Ramhult (V): Gällande principbeslut om alkoholservering i Stenungsund Arena ska 
kvarstå.

Johan Jönsson (M): Förvaltningens förslag till beslut som innebär att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut den 21 mars 2016 § 64 om att inte 
tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Emma Ramhults (V) förslag om att principbeslutet ska kvarstå mot de två  
förslagen om att ändra principbeslutet och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att ändra 
principbeslutet.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag för hur principbeslutet ska ändras och ställer 
dessa mot varandra. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enighet med 
Bo Petterssons (S) förslag om att undanta den befintliga restaurangdelen i Stenungsund Arena 
från beslutet om att inte tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena med vissa 
begränsningar.

Omröstning begärs.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för Johans Jönssons (M) förslag till beslut att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut den 21 mars 2016 § 64 om att inte tillåta 
alkoholservering i Stenungsund Arena.

Nej-röst för Bo Petterssons (S) förslag till beslut om att undanta den befintliga 
restaurangdelen i Stenungsund Arena från beslutet om att inte tillåta alkoholservering i 
Stenungsund Arena med vissa begränsningar.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Helena Nävergårdh (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens 
(M), Otto Ericsson (SD), Håkan Larsson (SD), Martin Hollertz (L), Nedzad Deumic (KD) och 
Lena Hedlund (KD).

Följande ledamöter röstar nej:
Bo Pettersson (S), Peter Modig (ST), Melisa Nilsson (S), Jan Rudén (S) 
Linda-Maria Hermansson (C), Jimmy Lövgren (MP) 

Följande ledamöter avstår från att rösta:
Emma Ramhult (V) 

Med 8 ja-röster mot 6 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Johan Jönssons förslag.
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§ 61 Dnr: KS 2019/175

Årsredovisning 2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 med däri gjorda 
transaktioner.

Sammanfattning av ärendet
Kommen redovisar ett positivt resultat om 68,2 miljoner kronor att jämföra med budgeterade 
på 11,8 miljoner kronor.  Den enskilt största förklaringen till avvikelsen är försäljning av 
exploateringsfastigheter. 

Kommunfullmäktige har i budget 2018 antagit fyra finansiella mål. 

 Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, 
ska inte överstiga 99,5 % 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 117,4 % som ett snitt över de senaste fem åren.  
Soliditeten har förbättrats från 10,7 % år 2017 till 14,5 % år 2018.
Kommunens skattesats är oförändrad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Stenungsunds kommuns årsredovisning 2018
Uppföljning verksamhetsplan 2018
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§ 62 Dnr: KS 2019/97

Ombudgetering investeringar 2018 till 2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering från 2018 på 131 407 tkr, varav 
84 159 tkr till 2019, 39 550 tkr till 2020 och 7 698 tkr till 2021 samt justera 
investeringsbudget 2019 från 222 101 tkr till 306 260 tkr enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Varje år ombudgeteras de investeringsanslag som av någon anledning behöver tas med in i 
nästa års budget.

Investeringsbudgeten för 2018 uppgick till 279 392 tkr. Utfallet för 2018 uppgick till 136 014 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 160 378 tkr. Av dessa föreslås 84 159 tkr 
ombudgeteras till 2019, 39 500 tkr till 2020 och 7 698 tkr till 2021. Sammanlagt 
ombudgeteras 131 407 tkr till 2019 och framåt.

Cirka 29 000 tkr ombudgeteras inte. De största posterna består av sammanbyggnad 
färskvattenledning där projektet flyttats fram till 2021 och därmed finns med i 
investeringsbudgeten för 2020. Samma gäller återvinningscentralen. 

För att investeringsbudgeten ska bli så realistisk som möjligt har vissa investeringar 
ombudgeterats till 2020 och 2021 då det redan nu står klart att de inte kommer att genomföras 
under 2019. Hänsyn till detta tas i budgetarbetet 2020.

Beslutsunderlag
Ombudgetering investeringar från 2018 
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 63 Dnr: KS 2019/146

Hyresregler för bokning av idrottshallar samt allmänna 
ordningsföreskrifter

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta hyresregler med tillhörande avgifter och allmänna 
ordningsföreskrifter för anläggningar i Stenungsund.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommuns ordningsföreskrifter för anläggningar behöver revideras med syfte att 
öka tydligheten gentemot abonnenterna. Dagens regelverk föreslås förtydligas och 
kompletteras med bl.a. information om ansvarsförhållanden. Vidare föreslår förvaltningen att 
kommunen får möjlighet att ta ut avgifter från abonnenter som avbokar alternativt inte nyttjar 
sina bokade anläggningstider. Denna typ av ekonomiska incitament antas kunna öka 
nyttjandet av kommunens anläggningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-19
Hyresregler inkl. avboknings- och ordningsavgifter 
Allmänna ordningsföreskrifter för anläggningar i Stenungsunds kommun
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 64 Dnr: KS 2018/437

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut

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. 

Per 2019-01-31 är det 1 gynnande beslut som inte blivit verkställt inom 3 månader. Beslutet 
gäller bostad med särskild service för vuxna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-19
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 4, 2018
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 65 Dnr: KS 2018/91

Budget för konst i offentlig miljö i anslutning till nya resecentrum

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att upp till 800 000 kr av resecentrums budget ska avsättas för 
konst i offentlig miljö i anslutning till resecentrum. 

Sammanfattning av ärendet
Det pågår arbete med detaljplanering av nytt resecentrum i läge ”Centrumalternativet”. I 
förslaget kommer kommunen att uppföra och underhålla all allmänplatsmark såsom 
konstinstallationer. Västfastigheter kommer att finansiera konst inne i terminalbyggnaden och 
har för ändamålet avsatt 710 tkr. För att det ska vara möjligt med en gemensam upphandling, 
och därigenom åstadkomma enhetlighet i det estetiska utformandet i och kring resecentrum, 
behöver Stenungsunds kommun fastställa hur mycket av projektbudgeten som får tas i 
anspråk för offentlig konst.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-28
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 66 Dnr: KS 2018/668

Taxa för ägar- och ledningsprövning av fristående verksamhet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till välfärdsutskottet för ett tydliggörande av 
hur mycket tid som läggs på respektive ärende som nu ska omfattas av en taxa.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 om nya regler för att få bedriva enskild verksamhet inom 
välfärdstjänster vilka träder ikraft 1 januari 2019. De nya bestämmelserna innebär för 
kommunen framförallt en ökad administration kring ägar- och ledningsprövning av fristående 
verksamhet. Den utökade administrationen föreslås avgiftsfinansieras där rimliga nivåer 
bedöms vara 24 tkr för ansökan om nyetablering, 12 tkr för ansökan om utökad verksamhet 
och 6 tkr för tillsyn av ändrade ägarförhållanden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-12-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S): Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till välfärdsutskottet för ett 
tydliggörande av hur mycket tid som läggs på respektive ärende som nu ska omfattas av en 
taxa.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med eget
förslag och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 67 Dnr: KS 2018/108

Svar på återremiss - Inriktningsbeslut angående ekonomiska frågor 
gällande markanvisning vid Spekerödsmotet, Jörlanda Berg 1:66 
m.fl.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar 

 att vidhålla i markanvisningsavtalet avtalade förutsättningar om att exploatören ska stå 
för samtliga med exploateringen följande kostnader såsom åtgärder för att skydda 
sumpskogen och åtgärder på allmän väg enligt avtal med Trafikverket. 

 att kommunen ska stå för anläggningskostnaden men inte markinlösen och 
detaljplanekostnader för gång och cykelbana genom området. 

 att exploaterings/marköverlåtelseavtalet ska antas ett sammanträde innan detaljplanen 
antas.

Sammanfattning av ärendet
Exploatören har ställt frågor till kommunen som kommunfullmäktige behöver ta ställning till. 
Ett avgörande av kommunens inställning i frågorna var uppe för behandling i 
kommunfullmäktige 2018-10-08 § 12. Inför sammanträdet inkom brev från Torab (NHP 
Jörlanda AB) daterat 2018-09-27 där NHP begär återremiss för ny genomgång. 
Kommunfullmäktige beslutade om återremiss av ärendet.

Följande har skett vidare dialog med NHP. 

NHP är sammanfattningsvis beredda att ta 4 mkr av total kostnad för vägar, sumpskog, gång- 
och cykelväg och eventuell busshållplats. NHP anser att beslutet är juridiskt felaktigt då 
kostnaden för medfinansiering av statlig infrastruktur inte är omnämns i 
markanvisningsavtalet.

Det har även uppstått en ny diskussion när förvaltningen lämnat besked om att 
exploaterings/marköverlåtelseavtalet ska antas ett sammanträde innan detaljplanen antas. 
NHP menar att deras tidplan inte tillåter det. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

Förvaltningen har inte ändrat sin ståndpunkt att kommunen ska vidhålla i 
markanvisningsavtalet (punkt 7) avtalade förutsättningar om att exploatören ska stå samtliga 
med exploateringen följande kostnader såsom åtgärder för att skydda sumpskogen och 
åtgärder på allmän väg enligt avtal med Trafikverket. Vad avser kostnader för gång och 
cykelväg har förvaltningen dock öppnat för att föreslå att kommunen står 
anläggningskostnaden men inte markinlösen och detaljplanekostnader mm för gång och 
cykelvägen genom området då denna även är till nytta för skolan och de boende i området.

Enligt Plan och Bygglagen 6:40 § får ett exploateringsavtal avse åtagande för en byggherre att 
vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator vägar och andra allmänna platser. 
Förvaltningen bedömer att kommunen kan ålägga exploatören kostnader för åtgärder på 
allmän väg och för att skydda sumpskogen trots att det inte är tydligt preciserat i 
markanvisningsavtalet. Förvaltningen bedömer inte att beslutet är juridiskt felaktigt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-24
Protokoll från kommunfullmäktige 
Bilaga 1, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) daterat 2018
Bilaga 2, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) daterat 2018-09-27
Bilaga 3, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) angående kostnadsfördelning daterat 2018-11-
19
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 68 Dnr: KS 2019/29

Exploateringsavtal för Detaljplan för bostäder och förskola på 
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med flera

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal till Detaljplan för 
bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med flera tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och Peab Bostad AB.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med flera är, på initiativ 
av exploatören, under framtagande för att möjliggöra utbyggnad av omkring 300 nya bostäder 
och ny förskola. Detta avtal upprättas i syfte att reglera parternas ansvar för utförande och 
fördelning av kostnader vid genomförande av detaljplanen. Peab Bostad AB är enligt 
köpekontrakt ägare till del av fastigheten Kyrkeby 4:1 som utgör ungefär 2/3 av området. 
Kommunen äger fastigheten Kyrkeby 3:34 som utgör resterande tredjedel. Kostnaderna för 
framtagande av detaljplan och utbyggnad av allmän plats inom detaljplaneområdet och 
nödvändiga åtgärder utanför fördelas så att Peab Bostad AB betalar 2/3 och kommunen 1/3. 

Kommunen kommer efter antagen detaljplan att kunna bygga en förskola och sälja mark för 
byggnation av flerbostadshus.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-24
Bilaga 1 Exploateringsavtal för detaljplan för Kvarnhöjden, del av Kyrkeby 4:1 m.fl. 
inklusive tillhörande bilagor

Beslut skickas till
Emelia.antonsson@peab.se
malin.johansson@peab.se 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 69 Dnr: KS 2018/131

Ansökan om planbesked för Strandkärr 1:32 med flera

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att bevilja positivt planbesked för detaljplaneändring av 
Byggnadsplan 07 Strandkärr 1:3 jämte 1:24 i Norums socken.

Kommunstyrelsen beslutar att placera rubricerad detaljplan i planprioriteringsgrupp 2, vilken 
innebär planstart inom 3-5 år. 

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked har inkommit från fem fastighetsägare i Strandkärr som syftar att 
ändra Byggnadsplan 07 Strandkärr 1:3 jämte 1:24 i Norums socken, upprättad 1959. 
Sökanden vill utöka byggnadsytan för befintliga fastigheter. Inga nya bostäder planeras 
tillkomma. Sökanden har 2010 fått avslag för samma förfrågan.

I maj 2014 anslöts fastigheter inom byggnadsplan B07 till det kommunala vatten- och 
spillvattennätet och i juni samma år beslutade samhällsbyggnadsutskottet om positivt 
planbesked för fem enbostadshus på angränsande äng direkt norr om Byggnadsplan 07. En 
eventuell framtida planläggning av området bör omfatta även dessa fastigheter, tillsammans 
med de fem större fritidshusen som beviljats bygglov norr om ängen.

Det äldre fritidshusområdet pekades ut som ”ej lämpligt för omvandling till permanent 
boende” vid den fritidshusutredning som genomfördes 2012-2014. Planen avsågs då behållas 
eftersom tillfartsvägen inte klarar krav för permanentbebyggelse. Sökanden har nu på 
kommunens inrådan tagit fram en förstudie för förstärkning, höjning och breddning av 
anslutningsvägen, Strandkärr ga:3, då området själva ämnar bekosta arbetet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Ansökan om planbesked 2018-05-29
Ansökan planändring Strandkärr B07 2018-05-29
Förstudie för väghöjning Strandkärr 2019-02-08

Beslut skickas till
Markus_lindahl@hotmail.com
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 70 Dnr: KS 2018/400

Svar på återremiss - Köp av Stenung 2:76

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda , att 
kommunen köper Stenung 2:76 för 4 300 000 kr, fram till 1 mars 2020 med tillträde senast 
1 september 2020. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram köpehandlingar vilka undertecknas 
av behörig firmatecknare. Kostnad för markköpet belastar projektet för resecentrum.

Jäv
Emma Ramhult (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Ägarna till Stenung 2:76, vars fastighet är belägen på Södra vägen 10, öster om järnvägen, har 
begärt att få en värdering och en diskussion om köp av deras fastighet.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2018-10-30 att återremittera ärendet med uppdrag till 
förvaltningen att genomföra värdering av fastigheten och bereda ärendet för beslut om 
erbjudande om köp av Stenung 2:76 till ett marknadsmässigt pris

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-28
Bilaga 1, e-post från fastighetsägarna, 2018-07-12
Bilaga 2, brev från fastighetsägarna, 2019-01-10
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 71 Dnr: KS 2019/82

Planstart för Kopper 2:16

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en detaljplan 
för Kopper 2:16.

Kommunstyrelsen beslutar att ett plankostnadsavtal ska upprättas. Uppkomna kostnader, 
inklusive eventuellt exploateringsbidrag, belastar fastighetsägarna.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2017-09-29 beslut om positivt planbesked för ny 
detaljplan inom del av Kopper 2:16. Syftet är att genom förtätning av befintligt 
bostadsområde uppföra ett flerbostadshus med upp till 8 våningar (ca 30 hyreslägenheter) på 
befintlig parkeringsyta. 

I direkt anslutning till fastigheten Kopper 2:16 pågår ett detaljplanearbete för Kopper 2:13. Ett 
planavtal tecknades 2015-01-15. Då det pågående detaljplanearbetet för Kopper 2:13 har 
snarlikt syfte och befinner sig i samma kontext som det föreslagna detaljplanearbetet för 
Kopper 2:16 kan vissa synergieffekter vad gäller framtagning av planhandlingar, utredningar 
samt planrelaterade konsulttjänster sannolikt uppkomma genom att planarbetena bedrivs 
parallellt. Detta särskilt eftersom detaljplanen för Kopper 2:13 inte har varit ute på samråd. Då 
detaljplanearbetet för Kopper 2:13 pågått en längre tid och har ett befintligt plankostnadsavtal 
bör detaljplanerna för Kopper 2:13 och Kopper 2:16 bedrivs parallellt, snarare än att de båda 
detaljplanerna slås ihop till en gemensam detaljplan. Arbetet med detaljplanerna kan med 
fördel utgå från en gemensam tidplan samtidigt som det finns en flexibilitet i att kunna frångå 
denna för någon av detaljplanerna, om behov av detta skulle uppstå under arbetets gång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-25
Situationsplan

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S): Beslutet kompletteras med att kommunstyrelsen beslutar att ett 
plankostnadsavtal ska upprättas. Uppkomna kostnader, inklusive eventuellt 
exploateringsbidrag, belastar fastighetsägarna.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med eget förslag
och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 72 Dnr: KS 2019/72

Årshjul för allmänna utskottet 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera årshjulet med en årlig information om resultatet 
från KKiK.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-22
Årshjul för allmänna utskottet
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 73 Dnr: KS 2019/72

Årshjul för välfärdsutskottet 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen om årshjulet för välfärdsutskottet 2019.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-22
Årshjul för välfärdsutskottet
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 74 Dnr: KS 2019/10

Läsårstider 2020/2021

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till välfärdsutskottet för att justera tiderna i 
förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Huvudmannen ska besluta om läsårstiderna för skolformerna förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Läsåret föreslås börja måndagen den 24 
augusti 2020 och sluta fredagen den 11 juni 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2019-01-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S): Remittera ärendet till välfärdsutskottet för att justera tiderna i 
förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo Petterssons (S) förslag. 

Beslut skickas till
Utbildning@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 75 Dnr: KS 2019/11

Läsårstider 2021/2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till välfärdsutskottet för att justera tiderna i 
förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Huvudmannen ska besluta om läsårstiderna för skolformerna förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Läsåret föreslås börja torsdagen den 19 
augusti 2021 och sluta torsdagen den 9 juni 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S): Remittera ärendet till välfärdsutskottet för att justera tiderna i 
förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo Petterssons (S) förslag. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2019-01-07

Beslut skickas till
Utbildning@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 76 Dnr: KS 2019/199

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med 
anledning av organisationsförändring

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta den revidera delegationsordningen (förteckningen). 

Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för att handlägga ärenden enligt alkohollagen och spellagen har flyttats till kansliet. 
Delegationsordningen behöver därför revideras när det kommer till beslut enligt alkohollagen 
och spellagen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-22
Delegationsordning

Beslut skickas till
Tillståndsenheten, social resursförvaltning Göteborg 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 77 Dnr: KS 2019/184

Hantering av elever på grund av nya gymnasielagen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utforma utbildningspaket för de 
ungdomar som fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier men saknar behörighet att komma 
in på den kommunala vuxenutbildningens ordinarie utbildningar. Finansiering sker 2019 
genom att kommunstyrelsen ianspråktar upp till 400 tkr av kommunstyrelsens oförutsedda. 
Finansiering för år 2020 för återstående upp till 600 tkr får beaktas i budgetarbetet.

Återkoppling ska ske inom sex månader till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Den nya gymnasielagen ger före detta ensamkommande asylsökande barn möjligheten att få 
uppehållstillstånd för gymnasiestudier. De personer som uppfyller vissa kriterier kunde under 
sommaren 2018 få uppehållstillstånd om de studerar eller planerar att studera på gymnasiet. 
En kontinuerlig uppföljning kommer nu ske för att kontrollera att eleven fortsatt läser 
gymnasiekurser enligt studieplan vilket kopplas direkt till rätten att få ha kvar eller förlänga 
sitt uppehållstillstånd. Problemet för vissa i målgruppen som har fått uppehållstillstånd, är att 
de inte kan komma in på den kommunala vuxenutbildningen på grund av för svaga 
svenskkunskaper. De kan heller inte läsa vidare vid gymnasieskolan då är för gamla. Om 
eleven inte kan läsa vidare kommer detta leda till att eleven inte längre kan få ett förlängt 
uppehållstillstånd. 

Enligt Sveriges kommuner och Landsting finns dock en flexibilitet i lagen, som dock ej är 
prövad än. Denna flexibilitet innebär att det på kommunal nivå går att utforma utbildningar 
som möjliggör för fortsatta studier även för den som har svaga svenskkunskaper. Exempelvis 
kan detta innebära en viss grad av grundnivåstudier i svenska kombinerat med yrkespaket på 
gymnasial nivå.

Förvaltningen bedömer att detta specialutformade utbildningspaket skulle kosta cirka 1 miljon 
kronor under 2019 och 2020. Kostnaden kan också påverkas av om Tjörns kommun väljer att 
erbjuda utbildningsplatser för de ungdomar som är bosatta i Tjörns kommun vilket vid ett 
bifall skulle kunna ta ner kostnaden för Stenungsunds kommun samt kostnaden per elev. 
Detta beror samtidigt på vilka utbildningsformer berörda elever kan bli aktuella för.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-02-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utforma 
utbildningspaket för de ungdomar som fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier men saknar 
behörighet att komma in på den kommunala vuxenutbildningens ordinarie utbildningar. 
Finansiering sker 2019 genom att kommunstyrelsen ianspråktar upp till 400 tkr av 
kommunstyrelsens oförutsedda. Finansiering för år 2020 för återstående upp till 600 tkr får 
beaktas i budgetarbetet.

Maria Renfors (M): Återkoppling ska ske inom sex månader till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslagen och konstaterar 
att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 78 Dnr: KS 2018/425

Godkännande av samrådsredogörelse för detaljplan för ny förskola 
inom del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och Norum-Torp 1:27

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad samrådsredogörelse för detaljplan för 
förskola inom del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och Norums-Torp 1:27, norra Hallerna 
etapp 1, samt att, med föreslagna justeringar, upprätta granskningshandlingar och skicka ut 
planförslaget på granskning i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för en ny förskola om åtta avdelningar för del 
av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 samt Norums-torp 1:27. Verksamheten önskar en byggrätt 
om 1600-2000 kvm i ett till två plan. Behovet uppstår till följd av planerad ombyggnation av 
Hallernaskolan till en F-6 skola samt naturlig befolkningsökning i området. För att 
effektivisera byggprocessen tas bygghandlingar fram parallellt med planprocessen.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2018-09-25 att godkänna samrådshandlingarna och 
skicka ut dem på samråd. Samrådstiden sträckte sig mellan 10 oktober – 20 november 2018. 
Under samrådet inkom 14 yttranden, var av ett fåtal synpunkter ger stor påverkan på fortsatt 
detaljplanearbete. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-29
Samrådsredogörelse 2019-01-28
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 79 Dnr: KS 2018/499

För kännedom - Slutrapport  intern kontroll 2018 - sociala 
myndighetsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för internkontroll ansvarar sociala myndighetsnämnden för den interna 
kontrollen av myndighetsutövningen inom sitt ansvarsområde.

Internkontrollplanen följs upp två gånger per år med delredovisning i augusti och slutrapport i 
december. 

Internkontrollområdena för 2018 är följande:
1. Risk att domar inte följs.
2. Risk att ärenden inte kommer upp i lagstadgad tid.
3. Risk att beslut fattas utan rätt delegation.
4. Risk att sekretessbelagda uppgifter/kallelser kommer i orätta händer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-07
Slutrapport intern kontroll 2018 – sociala myndighetsnämnden
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 80 Dnr: KS 2018/430

För Kännedom - Uppföljning - intern kontroll 2018 - 
Överförmyndarnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kap 6 § 7 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll är en process som är en del av styrsystemet i 
kommunen. Den interna kontrollen ska bidra till att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål 
uppnås, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, information om 
verksamheten och att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. efterlevs.

Överförmyndarnämnden beslutade 2017-10-11 att föreslå kommunstyrelsen besluta om att 
anta intern kontrollplan för 2018.  Kommunstyrelsen antog internkontrollplanen 2017-11-27.

Internkontrollplanen innehåller fyra identifierade riskområden med plan för uppföljning. 
Riskområdena är graderade i risk och väsentlighet. Insatser kommer att göras för att mäta 
förekomsten av den beskrivna risken och åtgärder kommer att skapas för att undvika att de 
blir verklighet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 
Uppföljning internkontrollplan 2019-01-18
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 81 Dnr: KS 2019/115

Förslag om att utreda alternativa ägande- och driftsformer 
Hasselhöjden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att  
återkomma till kommunstyrelsen för att presentera hur det ser ut i andra kommuner utifrån 
ägande och drift av särskilda boenden, även intraprenad och IOP. 

Sammanfattning av ärendet
Ärendet bordlades på kommunstyrelsen 2019-02-18 § 41. M-L-KD har inkommit med en 
skrivelse där de vill utreda alternativa ägandeformer för Hasselhöjden och utreda alternativa 
driftsformer för Hasselhöjden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-02-18 § 41

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S): Återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att till kommande 
kommunstyrelse presentera hur det ser ut i andra kommuner utifrån ägande och drift av 
särskilda boenden, även intraprenad och IOP.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med eget
förslag och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 82 Dnr: KS 2019/182

Oavslutade motioner

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att skyndsamt besvara de motioner som är äldre än ett 
år.

Sammanfattning av ärendet
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

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige 30§ ska styrelsen ska två gånger varje år 
redovisa de motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober.

Totalt finns 12 obesvarade motioner, varav fyra äldre än ett år. Dessa fyra är:
 Motion om förtroendevaldas arbetsmiljö.
 Motion om trä som byggnadsmaterial vid ny- till och ombyggnad av kommunala 

byggnader.
 Motion om att utöka och bredda kulturskolans verksamhet.
 Motion om hastighetsbegränsning och övergångställe på Göteborgsvägen utanför 

Montessoriskolan.

Utöver de tolv motionerna ovan har en berednings motionssvar resulterat i ett uppdrag till 
kommunstyrelsen om att utreda möjligheten att erbjuda matdistribution i form av kylda 
matlådor och en tillfällig berednings motionssvar om alkohol- och drogpolitisk plan behandlas 
av kommunfullmäktige i mars 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Bilaga 1. Sammanställning 2019-02-25
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 83 Dnr: KS 2018/539

Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 84 Dnr: KS 2018/361

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 85

Information Samhällsbyggnadsprocessen

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får information om sektor samhällsbyggnad arbetar med 
samhällsbyggnadsprocessen. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 86 Dnr: KS 2018/576

Regional information

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får information om SOLTAK AB, Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbunds styrelse, Södra Bohusläns turisms styrelse, Samordningsförbundet 
och Renova. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 87 Dnr: KS 2019/15

Information från kommundirektör

Ingen information finns att lämna. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 88 Dnr: KS 2019/240

Utveckla processer där privata aktörer kan komma in tidigare i 
planeringen av byggandet av verksamhetslokaler och driften av 
verksamheter

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska bordläggas. 

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har lämnat in ett yrkande där de vill ge förvaltningen i uppdrag att:

 Beräkna investeringsutrymmet för de kommande fem åren utifrån våra finansiella mål.
 Utreder möjligheten att utveckla processer där privata aktörer kan komma in tidigare i 

planeringen av byggandet av verksamhetslokaler.
 Utreder möjligheten att utveckla processer där privata aktörer kan komma in tidigare i 

planeringen att driva verksamheter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S): Bordlägga ärendet till nästa kommunstyrelse.
Maria Renfors (M): Ärendet ska avgöras i dag. 

Beslutsunderlag
Yrkande från Moderaterna, daterad 19-03-05

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

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag.
Nej-röst till Maria Renfors (M) förslag.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Peter Modig (ST), Melisa Nilsson (S), Jan 
Rudén (S), Otto Ericsson (SD), Linda-Maria Hermansson (C), Emma Ramhult (V) och Jimmy 
Lövgren (MP). 

Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Helena Nävergårdh (M), Martin Hollertz (L), Nedzad Deumic (KD) och Lena Hedlund (KD).

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Bo Petterssons (S) förslag.
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