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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-05-27
Tid: 10:00-16:00
Plats: Skeppet, kommunhuset

Beslutande
Bo Pettersson (S), ordförande
Agneta Pettersson Bell (ST), förste vice ordförande 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande
Melisa Nilsson (S) 
Jan Rudén (S) 
Johan Jönsson (M) 
Helena Nävergårdh (M) ersätter Wouter Fortgens (M) 
Otto Ericsson (Oberoende) 
Katja Nikula (S) ersätter Håkan Larsson (Oberoende) §§ 124-129, 131-157, jäv § 130
Himan Mojtahedi (S) ersätter Håkan Larsson (Oberoende) § 130
Lisbeth Svensson (L) 
Göder Bergermo (L) § 130 jäv
Nedzad Deumic (KD) ersätter Göder Bergermo (L) § 130
Lena Hedlund (KD) 
Linda-Maria Hermansson (C) § 130 jäv
Mattias Vernberg (C) ersätter Linda-Maria Hermansson (C) § 130
Emma Ramhult (V) § 143 jäv
Himan Mojtahedi (S) ersätter Emma Ramhult (V) § 143
Jimmy Lövgren (MP) 

Ersättare
Himan Mojtahedi (S) §§ 124-129, 131-142, 144-157
Alexandra Odelsheim (SD) 
Peter Modig (ST) 
Mattias Vernberg (C) §§ 124-129, 131-157
Nedzad Deumic (KD) §§ 124-129, 131-157

Övriga närvarande
Kicki Nordberg, kommundirektör
Anette Oscarsson, sektorchef stödfunktioner
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad
Pia Alhäll, sektorchef utbildning
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst
Erica Bjärsved, ekonomichef
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Christer Larsson, personalchef
Hanna Landén Freij, kommunikationschef
Hans Gillenius, revisor
Stefan Svedhem, strategisk projektledare §§ 128-135
Lisa Bertilsson, mark- och exploateringsingenjör §§ 131-135
Veronica Götzinger, verksamhetschef mark- och exploatering §§ 131-135
Anders Hulterström, tf verksamhetschef plan §§ 131-135
Helena Franzén, utvecklingsledare
Agneta Dejenfelt, planeringsledare §§ 149-152
Helene Petersson, verksamhetschef Nösnäsgymnasiet §§ 142, 152
Marcus Starcke, kanslichef
Richard Brown, sekreterare

Justeringsdag: 2019-06-03

Justerare: Maria Renfors (M)
 

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

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

Kommunstyrelsen

Justeringsdatum: 2019-06-03
Paragrafer: 124-157 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-03
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-25

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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Innehållsförteckning

§ 124 Fastställande av föredragningslistan

§ 125 Företagarna

§ 126 Ekonomisk uppföljning och åtgärder för en 

budget i balans - sektor samhällsbyggnad och 

sektor stödfunktioner

KS 2019/337

§ 127 Ekonomisk uppföljning och förslag till 

åtgärdsplaner för ekonomi i balans - sektor 

utbildning och sektor socialtjänst

KS 2019/337

§ 128 Uppföljning och prognos april 2019, tertial 1 KS 2019/389

§ 129 Strategisk plan 2020-2022 Budget 2020 KS 2018/364

§ 130 Årsredovisning 2018 för Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbund

KS 2019/339

§ 131 Avtal om avsiktsförklaring för Resecentrum KS 2018/91

§ 132 Avtal med Trafikverket om medfinansiering av 

bevakande projektledare och AKJ

KS 2018/91

§ 133 Samråd för ändring av detaljplan för Hallerna 

etapp II, ny högstadieskola, del av Kyrkenorum 

5:1.

KS 2019/233

§ 134 Samrådsbeslut för detaljplan för Stenung 3:282 

m.fl., Västanvindsgatan

KS 2018/491

§ 135 Försäljning av del av fastigheten Ödsmåls-Berg 

2:65

KS 2019/377

§ 136 Rivning av byggnaden på fastigheten 

Kyrkenorum 4:210

KS 2019/122

§ 137 Utställning och samråd av nytt planförslag till 

regional avfallsplan

KS 2019/248

§ 138 Svar på återremiss om förutsättningar att starta 

ny förskoleavdelning i Ucklum vårterminen 2020

KS 2019/75
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§ 139 Avveckling av Nytorpshöjds och Stora Höga 

förskola samt överlåtelse Ucklums förskola till 

fristående aktör - omstrukturering av mindre 

enheter inom förskolan

KS 2019/291

§ 140 Utredning av förutsättningar att bibehålla 

skolan i Ucklum

KS 2019/75

§ 141 Avveckling av Ucklumskolans verksamhet - 

Omstrukturering av mindre enheter inom 

grundskolan

KS 2019/294

§ 142 Ansökan om att starta riksidrottsgymnasium 

inom enduro och motocross på Nösnäsgymnasiet

KS 2019/293

§ 143 Permanentande av lärarlönelyftet och 

förstelärarlönetillägget

KS 2019/275

§ 144 Taxa för ägar- och ledningsprövning av 

fristående verksamhet

KS 2018/668

§ 145 Fördelning av välfärdsmiljarder för kostnader 

som rör kommunens mottagande av flyktingar 

2019

KS 2018/448

§ 146 Samverkansavtal med Uddevalla Barnahus KS 2019/421

§ 147 Handlingsplan för e-strategi 2019 KS 2019/280

§ 148 Svar på remiss om förslag till fördjupad 

strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, 

Orust och Uddevalla

KS 2019/298

§ 149 Svar på motion om skötsel av kommunala 

badplatser – Eva Öhlin (oberoende)

KS 2018/191

§ 150 Svar på motion om trä som byggnadsmaterial 

vid ny-, till- och ombyggnad - Linda-Maria 

Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C)

KS 2018/466

§ 151 Svar på motion om fältarbetare - Otto Ericsson 

(SD)

KS 2018/422

§ 152 Svar på revisionsrapport - Granskning av det 

kommunala aktivitetsansvaret

KS 2019/292
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§ 153 Redovisning av delegationsbeslut KS 2018/361

§ 154 Inkomna skrivelser och protokoll till 

kommunstyrelsen

KS 2018/539

§ 155 Redovisning av hur kommunen arbetar för att 

sänka sjukskrivningstalen på både kort och lång 

sikt

KS 2019/15

§ 156 Regional information KS 2018/576

§ 157 Information från kommundirektör KS 2019/15
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§ 124

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag.
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§ 125

Företagarna

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Företagarna i Stenungsunds & Tjörn presenterar rapporten ”Välfärdsskaparna 2019”.
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§ 126 Dnr: KS 2019/337

Ekonomisk uppföljning och åtgärder för en budget i balans - sektor 
samhällsbyggnad och sektor stödfunktioner

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande åtgärder ska vidtas:
Samhällsbyggnad, anläggning

- Under 2019 tas hallvärdarna bort. Under december sker utvärdering av huruvida 
hallvärdarna ska återtas i under 2020.

Kommunstyrelsen beslutar även att följande åtgärder, som har identifierats i budgetarbetet, 
ska vidtas under 2019 för att sektor stödfunktioner ska nå en budget i balans: 

- Uppsägning av LIS
- Flytt av budget- och skuldrådgivningen till kommunhuset
- Minska svinnet inom måltid
- Minska konsultkostnader fastighet/administration
- Energi- och vattenbesparingar, LED belysning samt byte av oljepanna på 

Jörlandaskolan

Sammanfattning av ärendet
Prognosen för helåret är 38,3 mnkr, vilket är 8,2 mnkr bättre än budgeterade 29,8 mnkr. 
Överskottet återfinns inom finansverksamheten och för försäljnings av 
exploateringsfastigheter. Finansverksamhetens överskott härleds till skatteintäkter och 
statsbidrag och avsättning till pensioner och årets utbetalning av pensioner. 
Samtliga sektorer prognostiserar ett underskott och den sammantagna prognosen för 
sektorerna är ett underskott om 39,8 mnkr. Kommunstyrelsen har remitterat ett antal förslag 
på åtgärder till utskottet för beredning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-16
Uppföljning och prognos mars 2019
Bilaga, Prognos per enhet mars 2019
Förslag på åtgärder för ekonomi i balans sektor stödfunktioner 2019, 2019-04-30
Förslag på åtgärder för ekonomi i balans sektor samhällsbyggnad 2019, 2019-04-30
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§ 127 Dnr: KS 2019/337

Ekonomisk uppföljning och förslag till åtgärdsplaner för ekonomi i 
balans - sektor utbildning och sektor socialtjänst

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande åtgärder genomförs:

Sektor utbildning:

Grundskolan:
- Vikariat täcks med överanställd personal.
- Omställning av personal för att anpassa till lägre elevantal.
- Ingen vikarie om den som är frånvarande inte är en klasslärare.
- Vikariat täcks med befintlig lärare.
- Delar av tjänster tas bort.
- Elevassistenter, allmän minskning.
- Se över och behovsanpassa särskilda undervisningsgrupper.
- 70% skolledning på Ekenässkolan.
- Ökad elevpeng för nya elever som fyller upp befintliga klasser.
- Minskade kostnader undervisningsmaterial.
- Ny organisation Kristinedal F-6.
- Besparing 2000 tkr utifrån planerad åtgärdsplan.

Gymnasiet

- Besparing 1000 tkr av 2405 tkr dock inte särskild undervisningsgrupp autism.
Stab

- Minskning av skolsköterska 50% och något minskat inköp av läkare.
- IT-kostnader minskas.
- Två administrativa tjänster.
- Välkomsten samordnas med förberedelseklass Kristinedal 7-9
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Sektor socialtjänst:

Funktionshinder

- Minskade personalkostnader LSS.
SÄBO:

- Statsbidrag äldreomsorg.
- Resursplanera med befintlig personal.
- Schemaförändringar på nattorganisationen 1,9 åa, förläggs i huvudsak till dagtid.
- Effektivisera nattorganisation.
- Samplanering inom avancerad resursplanering (ARP).
- Nyanställningar på deltid. 
- Minska övertid.
- Ej tillsatta vakanser.

Ordinärt boende:

- Samplanering inom avancerad resursplanering (ARP).
- Vakant tjänst dagverksamhet.
- Schemaförändringar på nattorganisationen 0,5 åa förläggs i huvudsak till dagtid.
- Resursplanera med befintlig personal.

Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor utbildning i uppdrag att kartlägga särskilda 
undervisningsgrupper, Nyborg, barn och elevhälsan, Skolfam för att identifiera inkluderande 
lösningar för elever som innebär ett effektivt resursutnyttjande och är ekonomiskt hållbart. 
Återrapportering 2019-08-28.

Kommunstyrelsen beslutar om besparingsförslag från budget:

- Att omstrukturering av arbetet med internationalisering genomförs.
- Att öka intäkter på kulturhuset Fregatten.

Reservation 
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Helena Nävergårdh (M), Lisbeth Svensson (L), 
Göder Bergermo (L) och Lena Hedlund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag både vad gäller sektor utbildning och sektor socialtjänst.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet är remitterat från kommunstyrelsen 2019-04-29 § 90. 

Prognosen för helåret är 38,3 mnkr, vilket är 8,2 mnkr bättre än budgeterade 29,8 mnkr.
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Överskottet återfinns inom finansverksamheten och för försäljnings av 
exploateringsfastigheter. Finansverksamhetens överskott härleds till skatteintäkter och 
statsbidrag och avsättning till pensioner och årets utbetalning av pensioner. Samtliga sektorer 
prognostiserar ett underskott och den sammantagna prognosen för sektorerna är ett underskott 
om 39,8 mnkr. 

Sektor utbildning prognostiserar ett underskott om 10,9 mnkr, vilket återfinns inom 
grundskolan, sektorsövergripande och gymnasieverksamheten. 

Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott om 14,3 mnkr och beror på ökade kostnader 
för försörjningsstöd och minskade statsbidrag inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29 § 90.

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) föreslår, vad gäller sektor utbildning, att kommunstyrelsen beslutar att 
vidta samtliga åtgärder som sektor utbildning själva kan fatta beslut om och med respekt för 
rektors uppdrag inom skolan.

Maria Renfors (M) föreslår, vad gäller sektor socialtjänst, att kommunstyrelsen beslutar att 
vidta samtliga åtgärder som sektor socialtjänst själva kan fatta beslut om.

Bo Pettersson (S) föreslår, vad gäller både sektor utbildning och sektor socialtjänst, att 
kommunstyrelsen beslutar att följande åtgärder genomförs:

Sektor utbildning:

Grundskolan:
- Vikariat täcks med överanställd personal.
- Omställning av personal för att anpassa till lägre elevantal.
- Ingen vikarie om den som är frånvarande inte är en klasslärare.
- Vikariat täcks med befintlig lärare.
- Delar av tjänster tas bort.
- Elevassistenter, allmän minskning.
- Se över och behovsanpassa särskilda undervisningsgrupper.
- 70% skolledning på Ekenässkolan.
- Ökad elevpeng för nya elever som fyller upp befintliga klasser.
- Minskade kostnader undervisningsmaterial.
- Ny organisation Kristinedal F-6.
- Besparing 2000 tkr utifrån planerad åtgärdsplan.
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Gymnasiet

- Besparing 1000 tkr av 2405 tkr dock inte särskild undervisningsgrupp autism.
Stab

- Minskning av skolsköterska 50% och något minskat inköp av läkare.
- IT-kostnader minskas.
- Två administrativa tjänster.
- Välkomsten samordnas med förberedelseklass Kristinedal 7-9

Sektor socialtjänst:

Funktionshinder

- Minskade personalkostnader LSS.
SÄBO:

- Statsbidrag äldreomsorg.
- Resursplanera med befintlig personal.
- Schemaförändringar på nattorganisationen 1,9 åa, förläggs i huvudsak till dagtid.
- Effektivisera nattorganisation.
- Samplanering inom avancerad resursplanering (ARP).
- Nyanställningar på deltid. 
- Minska övertid.
- Ej tillsatta vakanser.

Ordinärt boende:

- Samplanering inom avancerad resursplanering (ARP).
- Vakant tjänst dagverksamhet.
- Schemaförändringar på nattorganisationen 0,5 åa förläggs i huvudsak till dagtid.
- Resursplanera med befintlig personal.

Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor utbildning i uppdrag att kartlägga särskilda 
undervisningsgrupper, Nyborg, barn och elevhälsan, Skolfam för att identifiera inkluderande 
lösningar för elever som innebär ett effektivt resursutnyttjande och är ekonomiskt hållbart. 
Återrapportering 2019-08-28.

Kommunstyrelsen beslutar om besparingsförslag från budget:

- Att omstrukturering av arbetet med internationalisering genomförs.
- Att öka intäkter på kulturhuset Fregatten.

13



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut vad gäller sektor utbildning. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Bo Petterssons (S) förslag till beslut. 

Votering begärs och ska genomföras. 

Omröstningsresultat
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag till beslut.
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag till beslut.

Följande röstade ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson (S), Jan 
Rudén (S), Otto Ericsson (Oberoende), Katja Nikula (S), Linda-Maria Hermansson (C), 
Emma Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP).

Följande röstade nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Helena Nävergårdh (M), 
Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Lena Hedlund (KD).

Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Bo Petterssons (S) förslag 
till beslut.

Beslutsgång fortsätter
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut vad gäller sektor socialtjänst. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Bo Petterssons (S) förslag till beslut. 
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§ 128 Dnr: KS 2019/389

Uppföljning och prognos april 2019, tertial 1

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tertialuppföljningen. Kommunfullmäktige noterar 
att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder för att minska underskottet, men att sektorerna inte 
kommer att nå en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Utfallet för perioden uppgår till 32,8 mnkr, vilket kan jämföras med 42,4 mnkr vid samma 
period föregående år. 

Prognosen för helåret är 55,9 mnkr, vilket är 25,8 mnkr bättre än budgeterade 29,8 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-10
Uppföljning och prognos april 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna tertialuppföljnigen. Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen vidtagit 
åtgärder för att minska underskottet, men att delar av förvaltningens förslag inte godkänts av 
Fempartigruppen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med ytterligare förslag för 
att nå en budget i balans 2019. 

Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna tertialuppföljningen. Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen har vidtagit 
åtgärder för att minska underskottet, men att sektorerna inte kommer att nå en budget i balans.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo Petterssons (S) förslag till 
beslut.
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§ 129 Dnr: KS 2018/364

Strategisk plan 2020-2022 Budget 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. 
2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 794 tkr. 
3. Fastställa att partistödet för 2020 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i 

juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till 
varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av 
budgeterat belopp per mandat och år.  

4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 170 mnkr för 2020.
5. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020” med däri ingående ramar 

för drift och investeringar.
6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna
7. Uppdra förvaltningen följande:

- Ta fram ett faktaunderlag avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska 
underlag med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. Hur ser kapaciteten ut i 
GR-kommunerna idag, antal platser.

- Ta fram underlag gällande särskolan avseende placering, dimensionering och 
samordning inom grundskolan.  

- Ta fram underlag för hur daglig verksamhet ska bedrivas framöver avseende behov, 
lokaler och samordning med andra aktörer.

- Ta fram förslag på verksamheter som kan vara lämpliga för att bedrivas som 
intraprenad.

- Kommunen får i uppdrag att göra en utredning, med tidsplan och kalkyl, om 
utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet vision 2035.

Reservation
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Helena Nävergårdh (M), Lisbeth Svensson (L), 
Göder Bergermo (L) och Lena Hedlund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag på punkterna 5 och 6. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-15, Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020
Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020
Yrkande lärarförbundet
Yrkande Lärarnas Riksförbund
Yrkande Vision
Yrkande Kommunal

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att jämförelsesiffror från föregående år ska 
anges inom parantes efter 2018 års siffror för inriktningsmål 1, 2 och 5 under rubriken 
attraktivt och välkomnande: mål nr. 1.Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och 
därmed få behörighet till gymnasiet, mål nr. 2.Fler ungdomar ska fullfölja sin 
gymnasieutbildning, mål nr.5.Andel barn och unga som tar del av kultur och 
fritidsverksamheten ska öka.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen fattar beslut i budgetens olika delar var för sig 
enligt följande:

1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. 
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. 

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

2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 794.
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
besluta fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 794 tkr. 

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

3. Fastställa att partistödet för 2020 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % 
av det i juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett 
grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerade i 
fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av budgeterat belopp per 
mandat och år.  
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa att partistödet för 2020 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

det i juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % 
som delas lika till varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd 
som uppgår till 80 % av budgeterat belopp per mandat och år.  

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

4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 170 mnkr för 2020.
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 170 mnkr för 2020.

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

5. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020” med däri 
ingående ramar för drift och investeringar.
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020” med däri ingående 
ramar för drift och investeringar.

Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa dokumentet ”Budget 2020 M-L-KD” med däri ingående ramar för drift 
och investeringar.

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

Votering begärs och ska genomföras.

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

Följande röstade ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson 
(S), Jan Rudén (S), Katja Nikula (S), Linda-Maria Hermansson (C), Emma Ramhult 
(V) och Jimmy Lövgren (MP).

Följande röstade nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Helena Nävergårdh (M), 
Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Lena Hedlund (KD).

Otto Ericsson (Oberoende) avstår från att rösta.
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Med 8 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Bo Petterssons (S) 
förslag till beslut.

Reservation redovisas under beslutet.

6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa de ekonomiska styrprinciperna.

Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa de ekonomiska styrprinciperna enligt dokumentet ”Budget 2020 M-L-
KD”.

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

Reservation redovisas under beslutet.

7. Utredningsuppdrag
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att uppdra förvaltningen med följande utredningsuppdrag:

- Ta fram ett faktaunderlag avseende gymnasiets framtida storlek utifrån 
demografiska underlag med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. Hur 
ser kapaciteten ut i GR-kommunerna idag, antal platser.

- Ta fram underlag gällande särskolan avseende placering, dimensionering och 
samordning inom grundskolan.  

- Ta fram underlag för hur daglig verksamhet ska bedrivas framöver avseende 
behov, lokaler och samordning med andra aktörer.

- Ta fram förslag på verksamheter som kan vara lämpliga för att bedrivas som 
intraprenad.

- Kommunen får i uppdrag att göra en utredning, med tidsplan och kalkyl, om 
utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet vision 2035.

Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att uppdra förvaltningen med följande utredningsuppdrag:
Lärarassistenter i grund- och gymnasieskola. Vilka arbetsuppgifter är lämpliga att 
denna yrkesgrupp utför och vilka behov finns det?  

- Kommunhusets placering i ett framtida centrum behöver utredas innan de 
slutgiltiga planerna slås fast. Finns en realistisk möjlighet att flytta/bygga nytt 
eller är det större fördelar att bevara kommunhuset på sin nuvarande plats?
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- Utreda när och var i planeringsprocessen det kan vara aktuellt att involvera 
externa välfärdsaktörer, både avseende ägande och driftsform.

- Kommunen får i uppdrag att göra en utredning, med tidsplan och kalkyl, om 
utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet vision 2035. 

- Utred hur många elever och vilken programmix som är optimal för 
Nösnäsgymnasiet, gällande både Nösnäs särskilda förutsättningar, söktryck 
och arbetsmarknadens behov.

- Utredningsuppdrag för tillgängliga och trygga gångstråk.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo 
Petterssons (S) förslag. 
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§ 130 Dnr: KS 2019/339

Årsredovisning 2018 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för SBRF beslutade 2019-04-02 § 29 att förorda ägarkommunerna Stenungsund, 
Tjörn och Lilla Edet att godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 
2018. Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ledamöterna i förbundsstyrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Protokoll, 2019-04-02
KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018

Beslut skickas till
carl-ian.bissmark@sbrf.se
Maria.holmberg@stenungsund.se 

Jäv
Linda-Maria Hermansson (C), Katja Nikula (S) och Göder Bergermo (L) deltog inte i 
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
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§ 131 Dnr: KS 2018/91

Avtal om avsiktsförklaring för Resecentrum

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Trafikverket, 
Västfastigheter och Stenungsunds kommun gällande projektet nytt resecentrum. Förutsättningen från 
kommunens sida är att projektet håller sig inom de nu kända ekonomiska ramarna.

Sammanfattning av ärendet
Just nu pågår framtagande av detaljplan för nytt resecentrum och parallellt med detta tas en 
avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Västfastigheter och kommunen fram. I avtalet 
tydliggörs huvudprinciperna för parternas åtaganden och finansiella ansvar.
Resecentrumet kommer att ägas och förvaltas av kommunen exklusive byggnaden som 
kommer att ägas och förvaltas av Västfastigheter. Trafikverket kommer att äga och förvalta 
stationsanläggningen. 

Kommunen ska finansiera utförandet av resecentrum exklusive byggnaden som bekostas av 
Västfastigheter. Stationsanläggningen utförs av Trafikverket och finansieras av kommunen. 
Bedömningen är att kostnaden för projektet kommer att rymmas inom budget.

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till allmänna utskottet för att få förtydliganden inom 
följande områden: 

 Tydliggörande av finansieringen, inklusive klargörande av frågan med förskottering
 Varför är det inte aktuellt med förskottering längre?
 Ska kostnaden hanteras på driften eller som en investering?

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2019-04-27
Tjänsteskrivelse
Avsiktsförklaring
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§ 132 Dnr: KS 2018/91

Avtal med Trafikverket om medfinansiering av bevakande 
projektledare och AKJ

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan kommunen och Trafikverket 
avseende medfinansiering av bevakande projektledare. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan kommunen och Trafikverket 
avseende medfinansiering av AKJ (anläggningsspecifika krav järnväg). 

Sammanfattning av ärendet
Just nu pågår framtagande av detaljplan för nytt resecentrum. Parallellt med detta arbetar 
Trafikverket för att kunna utföra sina byggnationer inom det nya resecentrumet år 2023. 

Trafikverket behöver för sitt fortsatta arbete ha två avtal om medfinansiering undertecknat av 
kommunen. Medfinansieringen innebär att kommunen betalar hela Trafikverkets kostnad för 
åtgärden.

Ett avtal gäller bevakande projektledare vars arbete är att uppdatera tidplaner, skapa en 
projektorganisation, mobilisera resurser, förbereda inför projektering inom Trafikverket och 
bevaka kommunens arbete med detaljplanering i närheten av Trafikverkets 
järnvägsanläggning. 

Ett avtal gäller AKJ (anläggningsspecifika krav järnväg) som behövs inför byggnation av 
stationsanläggningen vilket inkluderar ny plattform, signalsystem, informationssystem, en ny 
gång och cykelpassage samt de följdåtgärder som kan krävas i järnvägsanläggningen med 
anledning av det nya resecentrumet. En AKJ redogör för Trafikverkets krav på projektet 
avseende teknisk funktion vid byggnation och driftskede samt krav på teknisk dokumentation 
och funktionskrav på den färdiga anläggningen. Trafikverket ansvarar för framtagandet av en 
AKJ. AKJ utgör styrande dokument för projektering och styr på det sättet utformningen på 
den färdiga anläggningen. 

Bedömningen är att kostnad för medfinansiering enligt avtal om bevakande projektledare och 
AKJ kommer att rymmas inom budget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-05-02
Medfinansieringsavtal avseende AKJ
Medfinansieringsavtal avseende bevakande projektledare
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§ 133 Dnr: KS 2019/233

Samråd för ändring av detaljplan för Hallerna etapp II, ny 
högstadieskola, del av Kyrkenorum 5:1.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut planförslaget på samråd i enlighet med 5 kap. 11 §, 
Plan- och bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-29 § 108 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med en ändring av detaljplan 247, detaljplan för Hallerna II (laga kraft 2007). 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2018-02-20 § 11 att ge förvaltningen i uppdrag att 
påbörja detaljplanearbetet för både Centrala och Södra Hallerna samt att förvaltningen 
påbörjar ett målbildsarbete. I målbildsarbetet har sektor utbildning och Lokalstyrgruppen 
inkommit 2018-11-05 med en begäran om utredning av lämplig plats samt detaljplanering för 
nytt högstadium inom planprojektet för centrala och södra Hallerna.
Preliminärt antas skolbyggnaden vara på cirka 7000 m2 och kan med fördel byggas i 2–3 
våningsplan. Skolgården beräknas vara på cirka 7600 m2. 

Målbildarbetet visar ”alternativ öst” som placeringsalternativ för högstadieskolan och innebär 
att en ändring av detaljplanen för Hallerna Etapp II behövs. Det är av största vikt att skolan 
kan tas i bruk höstterminen 2023 och därför viktigt att ändringen av detaljplanen skickas ut på 
samråd snarast möjligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-03
Begäran om reservation av mark samt detaljplanering för nytt högstadium 2018-11-14
Förslagsskisser på alternativ öst
Protokollsutdrag KS § 108 2019-04-29
Protokollsutdrag SBU § 11 2018-02-20

Beslut skickas till
Thomas.dahl@stenungsundshem.se
Helena.cessford@stenungsund.se
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§ 134 Dnr: KS 2018/491

Samrådsbeslut för detaljplan för Stenung 3:282 m.fl., 
Västanvindsgatan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade samrådshandlingar för detaljplan för 
Stenung 3:282 m.fl., Västanvindsgatan.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Kommunstyrelsen har förvaltningen tillsammans med fastighetsägaren Citycon 
tagit fram ett förslag till detaljplan för Stenung 3:282, Stenung 2:234 samt en mindre del av 
Stenung 2:228 och Stenung 2:229.  

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att skapa fler bostäder, lokaler för handel och 
attraktiva platsbildningar i Stenungsunds centrum. Detaljplaneförslaget innehåller två 
byggnader placerade strax norr om Västanvindsgatan, ett lamellhus i upp till 11 våningar (i 
Kulturhusparkens norra del) och ett punkthus (på parkeringsytan norr om kv. Jullen) i upp till 
24 våningar. De föreslagna byggnaderna beräknas kunna innehålla cirka 240 bostäder, 
handelsyta samt parkering för boende.

Detaljplanen bedöms kunna medföra en betydande miljöpåverkan, varpå en miljöbedömning 
ska göras och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Förvaltningen föreslår att 
miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen hanterar frågor rörande påverkan på 
landskapsbild, riksintresse för högexploaterad kust, marktekniska förhållanden samt påverkan 
på möjligheterna till klimatanpassning med avseende på hantering av stigande vattennivåer 
och skyfall.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-03
Plankarta med planbestämmelser 2019-05-03
Illustrationsplan 2019-05-03
Fastighetsförteckning 2019-05-03
Bullerutredning, COWI 2019-05-02
Markteknisk undersökningsrapport, 2018-10-25
Riskanalys, Norconsult 2019-05-03

26



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

Trafik- och parkeringsutredning, Ramböll 2019-05-03
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Ramböll, 2017-11-15

Beslut skickas till
Jonas Dahlstrand (exploatörens ombud)
jonas.dahlstrand@projektutsikter.se
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§ 135 Dnr: KS 2019/377

Försäljning av del av fastigheten Ödsmåls-Berg 2:65

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Ödsmåls-Berg 2:65 via mäklare till 
högstbjudande där endast skäligt slutbud ska godtas. 

Sammanfattning av ärendet
I Ödsmål äger kommunen fastigheterna Ödsmål-Berg 2:65 och Ödsmåls-Berg 2:4 som delvis 
är detaljplanelagda med ändamål småindustri. Inom ungefär hälften av planområdet bedrivs 
det idag verksamhet och ungefär hälften av planområdet kvarstår att stycka av och sälja.  

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap där väg och vatten och avlopp (VA) är utbyggt 
inom den del av planområdet där verksamhet bedrivs idag. Del av Ödsmåls-Berg 2:65 går att 
stycka av och sälja utan att ytterligare väg och VA byggs ut vilket behövs för resterande 
kvarstående planområde. 

Förvaltningen föreslår att aktuellt område säljs på öppna marknaden via mäklare. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-02
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§ 136 Dnr: KS 2019/122

Rivning av byggnaden på fastigheten Kyrkenorum 4:210

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnaden på fastigheten Kyrkenorum 4:210. 
Finansieringen av rivningen sker inom ram.

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Kyrkenorum 4:210 köptes 2017 in av kommunen på grund av en tvist mellan 
kommunen och fastighetsägaren. 2018 gjordes en statusbesiktning av byggnaden. Den 
sammantagna bedömningen är att byggnaden har ett mycket stort renoveringsbehov. 
Förvaltningen föreslår därför en rivning av byggnaden och att tomten i nuläget behålls då 
placeringen är lämplig för eventuell kommande byggnation.

Förslag till beslut på sammanträdet
Göder Bergermo (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-06
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§ 137 Dnr: KS 2019/248

Utställning och samråd av nytt planförslag till regional avfallsplan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut Göteborgsregionens planförslag till ny avfallsplan 
”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” på samråd 
och utställning.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avfallsplan, A2020 - Avfallsplan för Göteborgsregionen antogs 2010 och med 
samordning från Göteborgsregionen har kommunerna arbetat för att uppnå planens mål. 
Kommunerna ser ett stort värde av en gemensam Avfallsplan och ett förslag till ny avfallsplan 
för 2021-2030, att ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner 
till 2030”, har nu arbetats fram. 

Planen skickas nu ut till samtliga medlemskommuner för beslut om samråd och utställning. 
Kommunen samråder fastighetsägare och myndigheter. Göteborgsregionen kommer därtill att 
inhämta synpunkter från regionala intressenter, till exempel återbruksaktörer.

Avfallsverksamheten verkställer utställning och inhämtande av synpunkter för att sedan 
skicka detta till Göteborgsregionen för inarbetning i planförslaget. Utställningen sker under 
perioden 2019-06-01 – 2019-10-31.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-03-21
Remissförslag - Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 
2030, 2019-04-01
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§ 138 Dnr: KS 2019/75

Svar på återremiss om förutsättningar att starta ny 
förskoleavdelning i Ucklum vårterminen 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att starta en ny förskoleavdelning i Ucklum VT 2020 i befintliga 
lokaler på skolområdet med en investeringsbudget om 800 tkr.

Kommunstyrelsen beslutar att anse uppdraget slutfört. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2019-01-21 (§25) förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar 
och möjliga alternativ för en utveckling av förskolan i Ucklum. Utredningen redovisades på 
välfärdsutskottet 2019-03-27. 

Välfärdsutskottet beslutade 2019-03-27 (§10) att återremittera ärendet för att utreda 
öppnandet av ytterligare en förskoleavdelning i Ucklum vårterminen 2020. Redovisning sker 
på välfärdsutskottet 2019-05-08.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-28
Bilaga 2019-03-28
Protokoll 2019-03-27

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

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag till beslut.
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§ 139 Dnr: KS 2019/291

Avveckling av Nytorpshöjds och Stora Höga förskola samt 
överlåtelse Ucklums förskola till fristående aktör - omstrukturering 
av mindre enheter inom förskolan

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avveckla Nytorpshöjds förskola.

Reservation 
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M) och Helena Nävergårdh (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Lisbeth Svenssons (L) förslag. 

Sammanfattning av ärendet
I strategisk plan 2019 fastställs att "Förskolan har fått neddragning av ramen med 1 500 tkr. 
Besparingen ska ske genom en omstrukturering av mindre förskolor." Förvaltningens förslag 
till omstrukturering av mindre förskolor är att Ucklums förskola erbjuds en enskild aktör och 
att Stora Höga och Nytorpshöjds förskola avvecklas. Valet av förskolor baseras på att de tre är 
de minsta förskolorna i kommunen och har alla färre än fyra avdelningar, vilket brukar vara 
gränsen för en mindre förskola. Därtill finns det i olika grad ekonomiska stordriftsfördel, 
verksamhetsmässiga utmaningar och kommande investeringsbehov som påverkar att dessa tre 
förskolor föreslås omstruktureras. Förvaltningens bedömning är att kommunen skulle klara av 
att ersätta befintliga förskoleplatser på befintliga förskolor i närområdet efter avveckling av 
Stora Höga och Nytorpshöjds förskola. En förändring av driftsform från kommunal till en 
fristående aktör påverkar inte antal förskoleplatser i Ucklums förskola. Förslag om avveckling 
av Nytorpshöjds förskola följer beslut om nybyggnation av Brudhammars nya förskola (Dnr. 
0377/17)

Förskola Ekonomi, årlig 
besparing 

Verksamhetsmässiga 
utmaningar

Kommande 
investeringsbehov Föreslagen 

åtgärd

Ucklum (2020) 67 000 kr

Stor organisatorisk 
sårbarhet. 

Svårigheter att tillse 

Förskolans gård behöver 
rustas upp och en översyn 
sker över den inre miljön på 
förskolan i form av entré, 
arbetsrum och personalrum.

Erbjuda en 
enskild aktör att 
ta över 
förskolans 
verksamhet
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kompetens-
försörjningen pga. 
geografisk placering

Stora Höga (2020) 778 000 kr

Organisatorisk 
sårbarhet.

Behov finns av 
ombyggnation av kök, 
tillbyggnad för personalrum 
och arbetsrum för 
personalen. Gården behöver 
upprustas om verksamheten 
skall bedrivas i framtiden.

Avveckla 
verksamheten

2020 169 000 kr
Nytorpshöjd

2021- 851 000 kr

Organisatorisk 
sårbarhet.

Inga behov. Lokalen hyrs in 
från Stenungsundshem AB. 

Avveckla 
verksamheten

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
omstrukturering av mindre förskolor, enligt strategisk plan 2019, ska ske genom att Ucklums 
förskola erbjuds övertas av en enskild aktör och att Stora Höga förskola och Nytorpshöjds 
förskola avvecklas och barnen flyttar in i befintliga förskolor.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag till beslut.
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§ 140 Dnr: KS 2019/75

Utredning av förutsättningar att bibehålla skolan i Ucklum

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förklara uppdrag att utreda förutsättningar och nödvändiga 
åtgärder för att bibehålla skolan i Ucklum som slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2019-01-21 (§25) i uppdrag åt förvaltningen att utreda förutsättningar 
och nödvändiga åtgärder för att bibehålla skolan i Ucklum. 

Förvaltningen har i utredningen belyst förutsättningar och nödvändiga åtgärder för att 
bibehålla skolan i Ucklum. I utredningen har aktuellt elevunderlag, befolkningsprognos, 
ekonomiska aspekter, kvalitetsaspekter samt eventuella följdeffekter på förskolor/skolor i 
Spekeröd, Stora Höga och Jörlanda belysts. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-21
Bilaga 2019-03-28 
Bilaga Utredningsuppdrag 2019-01-23
Beslut KS 2019-01-21
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§ 141 Dnr: KS 2019/294

Avveckling av Ucklumskolans verksamhet - Omstrukturering av 
mindre enheter inom grundskolan

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att Ucklumskolan avvecklas höstterminen 2020 om elevantalet 
understiger 40 elever.

Avstår
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Helena Nävergårdh (M), Lisbeth Svensson (L), 
Göder Bergermo (L) och Lena Hedlund (KD) avstår från ställningstagande.

Sammanfattning av ärendet
I strategisk plan 2019 fastslås att grundskolans ram minskas med 1 000 tkr vilket ska 
genomföras genom omstrukturering av mindre enheter samt genom förbättrad styrning och 
ledning. Förvaltningen bedömer att utifrån den strategiska planen är en omstrukturering av 
mindre enheter mest lämplig genom att Ucklumskolans verksamhet avvecklas och att eleverna 
omplaceras till andra kommunala skolor. Ucklumskolan bedöms vara den enda mindre 
enheten idag som förvaltningen ser en avveckling som potentiell utifrån möjligheten att flytta 
berörda elever till andra skolor. Därtill bedöms skolan utifrån ett elev-, personal- och 
ekonomiskt perspektiv ha störst utmaningar vilket stärker grunden till att avveckla 
Ucklumskolans nuvarande verksamhet. Ambitionen är att vid en avveckling flytta över 
samtliga elever till Spekerödsskolan. 

En avveckling av Ucklumskolan som det ser ut idag skulle generera en total besparing på 
3 500 tkr per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-01
Bilaga 1 – Berörda skolor
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§ 142 Dnr: KS 2019/293

Ansökan om att starta riksidrottsgymnasium inom enduro och 
motocross på Nösnäsgymnasiet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens ansökan om 
riksidrottsgymnasieverksamhet inom enduro och motocross på Nösnäsgymnasiet.

Sammanfattning av ärendet
SVEMO (Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet) skickade under hösten 2018 ut en 
förfrågan till bland annat Stenungsunds kommun om att starta ett riksidrottsgymnasium inom 
enduro och motocross. Förvaltningen, efter att ha informerat bildnings- och socialutskottet 
den 12 december 2018, skickade in en ansökan i januari 2019 för att Nösnäsgymnasiet skulle 
bli riksidrottsgymnasium inom enduro och motocross. Efter positiv återkoppling från 
SVEMO återgår frågan till kommunstyrelsen för beslut om hur frågan ska hanteras. 
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-01
Bilaga 1 – Ansökan till RIG 2019-01-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker förvaltningens förslag
Lisbeth Svensson (L) tillstyrker förvaltningens förslag
Otto Ericsson (Oberoende) tillstyrker förvaltningens förslag

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut 
och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
Ordförande - Stenungsunds Motor Sällskap Ulrik Simonsson: 
ulrik.simonsson@volvocars.com
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§ 143 Dnr: KS 2019/275

Permanentande av lärarlönelyftet och förstelärarlönetillägget

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lärarlönelyftet och förstelärarlönetillägget ska permanentas, 
genom att läggas in i berörda medarbetares grundlön istället för att som i dagsläget utgå i 
form av lönetillägg. Ändringen skall ske fr.o.m. 2020-01-01. Beslutet innebär en ökad kostnad 
för kommunen om cirka 1 miljon kronor på årsbasis. 

Sammanfattning av ärendet
Det är idag mycket hård konkurrens om arbetskraften generellt sett och läraryrket är ett av de 
stora bristyrkena på den kommunala arbetsmarknaden. För att en kommun skall stå sig väl i 
denna hårda konkurrenssituation om arbetskraften, är det avgörande viktigt att uppfattas som 
en attraktiv arbetsgivare och en viktig del av detta är lönebildningen och de lönenivåer som 
arbetsgivaren kan erbjuda personalen. Därför föreslås ett permanentande av lärarlönelyftet 
och förstelärarlönetillägget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) tillstyrker liggande förslag till beslut.
Lisbeth Svensson (L) tillstyrker liggande förslag till beslut.
Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker liggande förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt liggande förslag till beslut och 
konstaterar att så sker. 

Jäv
Emma Ramhult (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
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§ 144 Dnr: KS 2018/668

Taxa för ägar- och ledningsprövning av fristående verksamhet

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om följande avgiftsnivåer för Stenungsunds kommun:

Ansökan om nyetablering av verksamhet: 15 tkr
Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 7 tkr
Godkännande/tillsyn av ändrade ägarförhållanden: 2 tkr

Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
prissättningen om ett år. 

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 om nya regler för att få bedriva enskild verksamhet inom 
välfärdstjänster vilka träder i kraft 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

Beslut skickas till
Huvudmän för de fristående verksamheterna:

- Förskolan Blå Musslan
blamusslan@medborgarskolan.se
- Personalkooperativet förskolan Finger-Borgen
finger_borgen@telia.com
- Föräldrakooperativet förskolan Lustgården
f.lustgarden@telia.com
- Tallbackens förskola AB
jessica@tallbackensforskola.se
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- Förskolan Orion AB
forskolanorion2@gmail.com
- Skogsbackens förskola
anette@skogsbacken.net
- Personalkooperativet Vilda Tilda
forskolan.vildatilda@telia.com
- Montessoriförskolan Sjöstjärnan
josephine.berganas@stenungsundsmontessori.se
- Anella pedagogisk omsorg
info@annella.se
- Ek-o-Lek pedagogisk omsorg
Info@ekolekbarnomsorg.se
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§ 145 Dnr: KS 2018/448

Fördelning av välfärdsmiljarder för kostnader som rör kommunens 
mottagande av flyktingar 2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige besluta att fördela flyktingmedlen på 6 070 tkr med 4 100 tkr till sektor 
socialtjänst, 70 tkr till sektor stödfunktioner samt 1 900 tkr till sektor utbildning. 

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att tilldela kommunsektorn tio miljarder, de sk välfärdsmiljarderna. 
För Stenungsunds kommun så uppgår den del som fördelas enligt flyktingvariabler till 6 070 
tkr för 2019. Förvaltningen föreslår att de fördelas enligt följande:

Placeringar ensamkommande barn 1 700 tkr (sektor socialtjänst) 
Hyreskostnader    900 tkr (sektor socialtjänst)
Försörjningsstöd 1 500 tkr (sektor socialtjänst)
Arvode gode män      70 tkr  (sektor stödfunktioner)
Omställningskostnader gymnasiet    400 tkr (sektor utbildning)
Kristinedalsskolan 1 500 tkr (sektor utbildning) 

Summa: 6 070 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-10
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§ 146 Dnr: KS 2019/421

Samverkansavtal med Uddevalla Barnahus

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att teckna samverkansavtal med Uddevalla Barnahus.

Sammanfattning av ärendet
Det har skett en kraftig ökning nationellt inom den sociala barnavården gällande ärenden som 
behandlar barn och unga som utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp. Dessa ärenden 
ökar i antal och blir alltmer komplexa. Ofta innebär en polisanmälan ett stort lidande för de 
berörda familjerna och ofta nödgas socialtjänsten placera barn och ungdomar initialt för att 
skydda dessa innan behovet fullt ut är utrett. Till detta har ärenden som berör hedersrelaterad 
problematik ökat, denna problematik är synnerligen komplex och kan få fatala följder om 
handläggningen inte sköts korrekt. Det är svårt på enskild kommunnivå att upprätthålla den 
kompetens som krävs inom området. 
Tidigare har samverkan skett i STO samarbete genom samverkansavtal med kommun, 
sjukvård, polismyndighet samt åklagarkammaren i Uddevalla. 
Stenungsunds kommun har inte deltagit i denna form av samverkan tidigare, det har handlat 
om dels att det inte funnits möjlighet att ansluta sig till något av de tre barnahusen på grund av 
resursbrist hos barnahusen. Dels har det orsakats av svårigheter kopplat till organisation. 
Stenungsund tillhör polis och åklagare i Uddevalla men har tillhörighet till sjukvården på 
Kungälvs sjukhus. Nu har Stenungsund tillsammans med Tjörn och Orust kommuner fått 
möjlighet att ansluta sig till verksamheten genom att teckna ett tilläggsavtal till det befintliga 
avtalet. 
Inom Fyrbodal bedrivs samverkansformen Barnahus sedan 2007. Verksamheten vänder sig 
till barn och unga som utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp. Det är en samverkan om 
både lokaler, personal och metoder för att samhällets olika instanser tillsammans på bästa sätt, 
gemensamt, ska möta de utsatta barnen. 

Förutsättning för att avtalet ska ingås är att samtliga STO-kommuner ansluter sig samtidigt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-14
Samverkansavtal
Tilläggsavtal till samverkansavtalet 2019-04-23
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§ 147 Dnr: KS 2019/280

Handlingsplan för e-strategi 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna handlingsplan för e-strategi för år 2019. Kostnaden 
för handlingsplanen uppskattas till 1,3 miljoner kronor. Finansiering sker inom ram.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktig har antagit en e-strategi som gäller för åren 2017-2021. Strategin bryts 
årligen ned i handlingsplaner, som beskriver fokus på arbetet det aktuella året.  

Handlingsplanen för 2019 har tagits fram av kommunens råd för digital utveckling. Under 
2019 prioriteras informationssäkerhet, uppgradering från kopparförbindelser till fiber samt 
mobiltäckning i kommunens verksamhetslokaler. I övrigt genomförs digitaliseringsåtgärder 
inom ramen för de särskilda medel som kommunfullmäktige har avsatt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-29
Handlingsplan
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§ 148 Dnr: KS 2019/298

Svar på remiss om förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen Remissvar fördjupad 
strukturbild för kustzon som sitt eget yttrande med följande tillägg i remissvaret:

 Stenungsunds kommun för fram att kartbilderna för de fem elementen i planen ska ses 
som översiktliga illustrationer.

 Stenungsunds kommun vill förtydliga länsväg 160:s betydelse som transportstråk i 
kustzonen.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen har utarbetats inom ramarna för 
det treåriga projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, 
Orust och Uddevalla (2016-2019). Förslaget är en gemensam strategi för hur kust- 
och havsområdet från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett 
långsiktigt hållbart sätt och redovisar en fördjupning av Strukturbild för 
Göteborgsregionen från 2008.

Förslaget har nu skickats ut till Göteborgsregionens medlemskommuner, Orust 
kommun, Uddevalla kommun samt övriga intressenter för inhämtande av 
synpunkter. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-08
Remissförslag ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida 
planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla” 2019-02-20 (bilaga)

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S) förslår följande tillägg i remissvaret:

 Stenungsunds kommun för fram att kartbilderna för de fem elementen i planen ska ses 
som översiktliga illustrationer.

 Stenungsunds kommun vill förtydliga länsväg 160:s betydelse som transportstråk i 
kustzonen.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt liggande förslag samt med Jan 
Rudéns (S) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
gr@goteborgsregionen.se
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§ 149 Dnr: KS 2018/191

Svar på motion om skötsel av kommunala badplatser – Eva Öhlin 
(oberoende)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motion om skötsel av kommunala badplatser med 
hänvisning till att det finns skriftliga rutiner som reglerar skötseln av kommunens badplatser, 
det finns underhållsplaner för samtliga kommunala badplatser och samtliga kommunala 
badplatser är ”EU-bad”. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (oberoende) har inkommit med en motion om skötsel av kommunala badplatser. 
Motionen handlar främst om badplatsen Hawaii och motionären efterfrågar utredning kring de 
problem hon upplever finns där, samtidigt som hon efterfrågar skötselrutiner för kommunala 
badplatser. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besvara motionen om skötsel av kommunala 
badplatser med skrivelse av 2019-04-30 där det bland annat framgår att det finns skriftliga 
rutiner som reglerar skötseln av kommunens badplatser, det finns underhållsplaner för 
samtliga kommunala badplatser och samtliga kommunala badplatser är ”EU-bad”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Motion 2018-06-13

Beslut skickas till
fam.ohlin@telia.com
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§ 150 Dnr: KS 2018/466

Svar på motion om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och 
ombyggnad - Linda-Maria Hermansson (C) och Thomas Danielsson 
(C)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- 
och ombyggnad.

Sammanfattning av ärendet
Linda-Maria Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C) har lämnat in en motion om 
fördelarna med att bygga i trä. Motionärerna föreslår att Stenungsunds kommun i första hand 
ska välja trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och ombyggnad av kommunala byggnader 
och att kommunstyrelsen i dialog med Stenungsundshem verkar för att dom också ska ha trä 
som förstahandsval vid val av byggnadsmaterial vid ny-, till och ombyggnad av lokaler.

Med tanke på klimatförändringarna är det viktigt att kommunen utnyttjar alla möjligheter att 
agera ansvarsfullt och klimatsmart. Att bygga mer i trä kan vara ett sätt men en byggnad är en 
komplex konstruktion där val av material bör göras utifrån varje byggnads speciella krav. 
Ett långsiktigt hållbart byggande kräver att många faktorer vägs in i kalkylerna. Bland dessa 
finns ekonomi, underhåll, husets livslängd, sociala faktorer som inomhusklimat, hälsa och 
välbefinnande. Ambitionen är att bygga långsiktigt och hållbart. Förvaltningens bedömning är 
därför att det är svårt att generellt besluta om att använda trä som byggnadsmaterial. Det är 
dock viktigt att Stenungsunds kommun noga följer utveckling och forskning i området.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Motion om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och ombyggnad väckt av Linda-Maria 
Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C)

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och ombyggnad. 

46



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Linda-Maria Hermanssons (C) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Linda-Maria Hermanssons (C) 
förslag till beslut. 

Beslut skickas till
Linda-maria.hermansson@stenungsund.se
thomas.danielsson@stenungsund.se
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§ 151 Dnr: KS 2018/422

Svar på motion om fältarbetare - Otto Ericsson (SD)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att frågan får beaktas i budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Otto Ericsson (SD) har lämnat in en motion om att kommunen ska anställa två fältarbetare.
Motionären menar att ungdomarna känner sig sedda och att kriminaliteten sjunker samtidigt 
som ungdomarna känner sig trygga och delaktiga i samhället.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-03
Motion 2018-10-11

Beslut skickas till
otto.ericsson@stenungsund.se 
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§ 152 Dnr: KS 2019/292

Svar på revisionsrapport - Granskning av det kommunala 
aktivitetsansvaret

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2019-04-26 
som sitt svar på de förtroendevalda revisorernas granskning av det kommunala 
aktivitetsansvaret.  

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen senast 2019-11-25, med svaret på EYs rapport 
som grund, redovisar hur arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret fungerar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda 
revisorernas granskning av det kommunala aktivitetsansvaret.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
granskning av det kommunala aktivitetsansvaret. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt har en 
ändamålsenlig styrning, men att kommunstyrelsens uppföljning och kontroll inom området 
inte är fullt ut ändamålsenlig.

Förvaltningen konstaterar att åtgärder redan vidtagits för att säkerställa arbetet med 
målgruppen utifrån såväl styrning som uppföljning och kontroll. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-26
Följebrev av 2019-03-25
Revisionsrapport 
Kommunfullmäktige 2019-04-10 § 48
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen för egen del beslutar att 
uppdra förvaltningen att senast 2019-11-25, med svaret på EYs rapport som grund, redovisar 
hur arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret fungerar.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och 
Agneta Pettersson Bells (ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 153 Dnr: KS 2018/361

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

51



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 154 Dnr: KS 2018/539

Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 155 Dnr: KS 2019/15

Redovisning av hur kommunen arbetar för att sänka 
sjukskrivningstalen på både kort och lång sikt

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att uppdraget att redovisa hur 
kommunen arbetar för att sänka sjukskrivningstalen på kort och lång sikt som slutfört

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av hur kommunen arbetar för att sänka sjukskrivningstalen på både kort och lång 
sikt
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 156 Dnr: KS 2018/576

Regional information

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
 GR politiska styrgrupper: Information om hur Västtrafik ska utforma vissa saker angående 

ny struktur. Kommunen lämnar remissvar angående nya zoner osv. Ny struktur kommunen 
måste vara med från början. Utbildningsgruppen hade möte förra veckan. Nytt 
tidsbegränsat samverkansavtal på vuxenutbildningen. Yrkesutbildningen med språkstöd är 
en succé. Introduktionsprogrammen kommer att förändras. Studie- och yrkesvägledningen 
byter namn till karriärvägledningen. PLUG-innan Åk 7-9. Nya utskrivningslagen med 
kortare inskrivningstid skapar hårt tryck på kommunerna. 

 SOLTAK AB styrelse: Strategidagar och styrelseutbildning. Fakta och bakgrund. Personal 
har behövt söka sina tjänster på nytt. Samverkan och kommunikationen mellan 
kommunerna måste förbättras. Tertial 1 ser positiv ut. Fokus på nuläge och tydlighet. 

 Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds styrelse: Direktionen har tagit beslut att 
omplacera förbundsdirektören. Tf förbundsdirektör ersätter. E&Y har gjort en 
genomlysning. Rekrytering av en permanent förbundsdirektör sker under hösten. 

 Södra Bohusläns turisms styrelse: Inget att rapportera
 Samordningsförbundet:  Inget att rapportera
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 157 Dnr: KS 2019/15

Information från kommundirektör

Sammanfattning av ärendet
Inget att rapportera.
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