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§ 228

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan med enligt följande:

Utgående ärenden.
- Information Trafikverket.

Ändring av rubrik.
- Ärende 3 ändras till ”Beslut om lokalinvesteringsprocessen”.
- Ärende 21 ändras till ”Köp av fastighet Stora Höga Arena”.

Förslag på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan 
enligt följande:

Utgående ärenden.
- Information Trafikverket.

Ändring av rubrik.
- Ärende 3 ändras till ”Beslut om lokalinvesteringsprocessen”.
- Ärende 21 ändras till ”Köp av fastighet Stora Höga Arena”.

Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga till ärende ”Information 
från ekonomichef - Kompletterande information om budget i balans sektorsvis” efter punkt 9.

Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen avslår Maria Renfors (M) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen kan ändra föredragningslistan enligt Bo 
Pettersson (S) och konstaterar att så sker. Därefter frågar han om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt Maria Renfors (M) förslag och konstaterar att kommunstyrelsen inte gör det. 

Omröstning begärs och genomförs.
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Omröstningsresultat
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag. 
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag.

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

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

Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag. 
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§ 229 Dnr: KS 2019/843

Beslut om lokalinvesteringsprocessen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arbeta enligt förslaget om informations- och beslutspunkter i 
investeringsprocessen.

Kommunstyrelsen beslutar att slutrapport presenteras för kommunstyrelsen när investeringar 
är färdigställda. 

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet får information om förvaltningens förslag för informations- och 
beslutspunkter i investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 
Presentation

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att slutrapport presenteras 
för kommunstyrelsen när investeringar är färdigställda.

Melisa Nilsson (S) tillstyrker Linda-Maria Hermanssons (C) förslag

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Linda-Maria 
Hermanssons (C) förslag och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
Helena.cessford@stenungsund.se
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§ 230 Dnr: KS 2019/21

Redovisning av pågående detaljplaner

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Planchef redovisar status på pågående detaljplaner. 
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§ 231 Dnr: KS 2019/397

Uppföljning och prognos 2019 sektor stödfunktioner

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och att sektorn ska ha kontinuerliga 
återrapporteringar till allmänna utskottet tertialvis.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa kostnader till SOLTAK 
AB.

Kommunstyrelsen beslutar att på grund av att ramen tilldelats innan SOLTAK AB:s behov 
var klarlagda och underskottet helt går att härröra till detta kommer vi inte kräva budget i 
balans under 2019

Sammanfattning av ärendet
Totalt redovisar sektorn ett underskott om 807 tkr per den 31 augusti. Prognos för helår 
beräknas till ett underskott om 6 200 tkr, vilket är en förbättring gentemot aprilprognosen med 
4 600 tkr.

Resultatet för sektorn exklusive funktion fastighet per augusti är negativt och uppgår till 3 834 
tkr. Prognosen för helåret visar på ett underskott om 10 000 tkr.  Det prognostiserade 
underskottet beror i sin helhet på kostnader hänförliga till Soltak. Den främsta anledningen till 
den stora avvikelsen i resultat och prognos gällande Soltak är att Soltaks och kommunens 
budgetprocesser inte är i fas med varandra. Kommunen fastställer budget tidigare än Soltak 
vilket har skapat en diskrepans. Det är viktigt att framhålla att kostnadsnivån för kommunen 
hade varit densamma även vid synkroniserade budgetprocesser. Sektorn följer kostnaderna för 
Soltak noggrant och arbetar aktivt med att minska dem. Dessutom har allmänna utskottet gett 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hur kommunens kostnader för Soltak 
kan sänkas. Sektorn arbetar främst med åtgärder för att minska ärendemängden inom 
löneområdet, där kommunen debiteras per ärende. Bedömningen är att kostnaderna inte 
kommer att sänkas innevarande år, men att arbetet skapar förutsättningar för lägre kostnader 
på sikt. 

Funktion fastighet redovisar för perioden ett positivt resultat om 3 027 tkr. Överskottet beror 
bland annat på budgeterade kapitalkostnader för projekt som inte aktiverats ännu samt en 
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positiv avvikelse inom lokalvård och vaktmästeri. Prognos för helår beräknas till 3 800 tkr. 
Den positiva prognosen kan hänföras till en fastighetsförsäljning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-10-09
Tjänsteskrivelse 2019-09-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att förvaltningen redovisar kostnader till SOLTAK AB.

Maria Renfors (M) föreslår som tillägg att på grund av att ramen tilldelats innan SOLTAK 
AB:s behov var klarlagda och underskottet helt går att härröra till detta kommer vi inte kräva 
budget i balans under 2019.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) och 
Maria Renfors (M) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
Anna.heed@stenungsund.se
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§ 232 Dnr: KS 2019/414

Uppföljning och prognos 2019 sektor samhällsbyggnad

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och att sektorn ska ha kontinuerliga 
återrapporteringar till allmänna utskottet tertialvis samt att sektor samhällsbyggnad prioriterar 
det som kan generera intäkter till sektorn.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnad redovisar en budget i balans per augusti. Prognos för helåret är ett 
underskott om 1 400 tkr. Det prognostiserade underskottet beror till störst del på höga 
kostnader för snöröjning och halkbekämpning under året. Även ökade priser men även 
volymer inom färdtjänst och omsorgsresor bidrar till underskottet. Inom planverksamheten 
beror det prognostiserade underskottet på vikande intäkter för detaljplaner. Verksamheten 
Bygglov prognostiserar ett större överskott vilket beror dels på att flera större 
sanktionsavgifter har tagits ut under året, och att bygglovsintäkterna har ökat jämfört med 
motsvarande period föregående år. Verksamheterna mark exploatering samt ledning 
prognostiserat ett mindre överskott, och anläggning prognostiserat ett mindre underskott.     

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-10-09
Tjänsteskrivelse – 2019-09-16
Bilaga – 2019-09-16, Ekonomisk uppföljning

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) föreslår att sektor samhällsbyggnad prioriterar det som kan generera 
intäkter till sektorn.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Maria Renfors 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Sandra.kristensson@stenungsund.se
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§ 233 Dnr: KS 2019/415

Uppföljning och prognos 2019 avgiftsfinansierad verksamhet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och att sektorn ska ha kontinuerliga 
återrapporteringar till allmänna utskottet tertialvis.

Sammanfattning av ärendet
Vatten och Avlopp redovisar ett underskott för perioden med 1 188 tkr. Prognosen visar på 
ett underskott på helåret om 1 300 tkr. 

Det prognostiserade underskottet är ett planerat resultat som syftar till att under en 3-årsperiod 
minska en upparbetad skuld till taxekollektivet.

Avfall inkl. slam redovisar en budget i balans med bara ett litet underskott för perioden om 
86 tkr. 
Prognosen för året visar på en budget i balans. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-10-09
Tjänsteskrivelse – 2019-09-16
Bilaga – 2019-09-16, Ekonomisk uppföljning

Beslut skickas till
Sandra.kristensson@stenungsund.se
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§ 234 Dnr: KS 2019/385

Uppföljning och prognos 2019 sektor utbildning

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. Åtgärder för budget i balans 2020 pågår inom 
sektorn.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att analysera posten ”övrigt” från 
Kolada och identifiera besparingsåtgärder inom denna post.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för att minimera 
underskotten i grundskolan med särskilt fokus på Kristinedal, och gymnasiet för 2019.  

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
elevpengsfördelningen inom Stenungsunds kommun för maximalt utnyttjande av statliga 
medel för likvärdig skola som redovisas i välfärdsutskottet

Kommunstyrelsen noterar att hyreskostnaden om 1,4 mnkr är svår för sektorn att påverka, då 
hyresavtal ingicks i samband med flyktingkrisen 2015 och att etableringsschablonen för att 
täcka dessa kostnader har minskat. Kommunstyrelsen beslutar därför att sektor utbildning inte 
behöver vidta åtgärder med anledning av denna kostnadspost.

Sammanfattning av ärendet
Sektor utbildning redovisar ett underskott per augusti om 7 950 tkr. Prognosen för 2019 är ett 
underskott om 10 000 tkr. Största delen av underskottet finns inom grundskolorna, i 
kostnaden för skolskjuts samt i de minskade intäkterna från statsbidraget för maxtaxa. 
Förskolan redovisar ett signifikant överskott.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag välfärdsutskottet 2019-10-02
Tjänsteskrivelse 2019-09-20
Bilaga 1, 2019-09-20 Uppföljning och prognos tertial 2 - 2019, Sektor utbildning

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att analysera posten 
”övrigt” från Kolada och identifiera besparingsåtgärder inom denna post.
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Maria Renfors (M) föreslår att förvaltningen ska fortsätta arbeta för att minimera underskotten 
i grundskolan med särskilt fokus på Kristinedal, och gymnasiet för 2019.  

Lisbeth Svensson (L) föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av elevpengsfördelningen inom Stenungsunds kommun för maximalt utnyttjande av 
statliga medel för likvärdig skola som redovisas i välfärdsutskottet och att Skolfam avvecklas 
enligt förvaltningens förslag på välfärdsutskottet 

Lena Hedlund (KD) tillstyrker Lisbeth Svenssons (L) tilläggsförslag. 

Bo Pettersson (S) föreslår Lisbeth Svenssons (L) förslag om att avveckla Skolfam och 
konstaterar att förvaltningens uppdrag är att ständigt arbeta för att få en budget i balans. 

Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen avslår Lisbeth Svenssons (L) förslag om att 
Skolfam avvecklas och konstaterar att förvaltningens uppdrag är att ständigt arbeta med att få 
en budget i balans. 

Bo Pettersson (S) föreslår också att kommunstyrelsen noterar att hyreskostnaden om 1,4 mnkr 
är svår för sektorn att påverka, då hyresavtal ingicks i samband med flyktingkrisen 2015 och 
att etableringsschablonen för att täcka dessa kostnader har minskat. Kommunstyrelsen 
beslutar därför att sektor utbildning inte behöver vidta åtgärder med anledning av denna 
kostnadspost.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ordföranden frågar om kommunstyrelsen 
kan besluta i enlighet med respektive tilläggsförslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag och konstaterar att så sker.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) 
förslag och konstaterar att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lisbeth Svenssons (L) 
förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av elevpengsfördelningen inom 
Stenungsunds kommun för maximalt utnyttjande av statliga medel för likvärdig skola som 
redovisas i välfärdsutskottet och konstaterar att så sker.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag om att kommunstyrelsen noterar att hyreskostnaden om 1,4 mnkr är svår för sektorn 
att påverka, då hyresavtal ingicks i samband med flyktingkrisen 2015 och att 
etableringsschablonen för att täcka dessa kostnader har minskat. Kommunstyrelsen beslutar 
därför att sektor utbildning inte behöver vidta åtgärder med anledning av denna kostnadspost
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Beslutsgången fortsätter
Ordföranden konstaterar att Lisbeth Svenssons (L) förslag om att avveckla Skolfam står mot 
Bo Petterssons (S) förslag om att behålla Skolfam. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen 
besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag och konstaterar att så sker. 

Omröstning begärs och genomförs.

Omröstningsresultat
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag. 
Nej-röst för Lisbeth Svenssons (L) förslag.

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

Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag. 

Beslut skickas till
Roland.persson@stenungsund.se
Pia.alhäll@stenungsund.se
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§ 235 Dnr: KS 2019/398

Uppföljning och prognos 2019 sektor socialtjänst

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen samt att förvaltningen fortsätter att genomföra 
åtgärder för att minimera underskotten i år och löpande rapportera till kommunstyrelsen hur 
kostnaderna utvecklas. Åtgärder för budget i balans 2020 pågår inom sektorn.

Sammanfattning av ärendet
Redovisat resultat för sektor socialtjänst är minus 19 246 tkr. Prognosen för sektorn är ett 
underskott om 18 000 tkr för 2019. Prognosen har försämrats mot T1 med 7 000 tkr.

Underskotten finns inom individ och familjeomsorgen 9 000 tkr, särskilt boende på 7 900 tkr 
samt hälso- och sjukvård 4 800 tkr. Ordinärt boende prognostiserar en budget i balans.  
Verksamheten för funktionshinder redovisar ett överskott om 3 100 tkr. Kostnadsutvecklingen 
följs och åtgärder för att nå budget i balans fortsätter. Fokus för åtgärder i dagsläget är 
optimerad bemanning och minskning av sjuktal och övertidskostnader i sektorn. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag välfärdsutskottet 2019-10-02
Tjänsteskrivelse 2019-09-17
Bilaga uppföljning och prognos augusti 2019 Sektor socialtjänst

Beslut skickas till
Maria.harstrom@stenungsund.se 
rickard.persson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 236 Dnr: KS 2019/795

Information om undertecknande av avtal gällande pendelparkering 
Stora Höga

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har information om avtalet gällande pendelparkering Stora Höga. 
Kommunstyrelsens ordförande skriver under avtalet. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-10-09
Nyttjanderättsavtal Nösnäs 2019-10-02
Nyttjanderättsavtal Jörlanda-Berg 2019-10-02

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 237 Dnr: KS 2019/663

Taxa för tillfällig parkering vid CW Borgs väg

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att parkeringsavgift om 30 kr/dag ska tas ut på vardagar vid 
tillfälliga parkeringar vid CW-Borgs väg och Strandvägen. 

Sammanfattning av ärendet
Det pågår detaljplanearbete för bostäder, trygghetsbostäder och lokaler för verksamheter inom 
ett område vid CW-Borgs väg. Kommunen äger fastigheterna 3:174, 3:234 och 4:244 där 
flertalet byggnader nu är rivna. Fram tills byggnation påbörjas föreslås att två områden 
tillfälligt används som parkering. Förslaget är att en parkeringsavgift om 30 kr/dag ska tas ut 
på vardagar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-08

Beslut skickas till
Veronica.gotzinger@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 238 Dnr: KS 2019/667

Projektering och upphandling av till- och ombyggnad av Stora 
Högaskolan F-6 och ombyggnation av Navet med mera

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojekt Stora Höga F-6 och ombyggnation av Navet med mera.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i 2020 års investeringsbudget beslutat om utbyggnation av Stora 
Högaskolan vilken planeras att stå färdig till höstterminen 2022. 

Beläggningen på Stora Högaskolan har under ett flertal år ökat och skolan har brist på lokaler 
och hyr därför in ett flertal moduler för att hantera situationen. För att hitta en permanent 
lösning har förvaltningen utrett och arbetat fram ett förslag där mellanstadiet flyttas ihop med 
nuvarande F-3 och lokalerna byggs om och ut. Befintliga lokaler för mellanstadiet tas över av 
högstadiet, vilket utökas med en femte parallell. 

Förvaltningen har arbetat vidare med förstudien, analyserat behoven mer i detalj och funnit att 
byggnaden behöver placeras på ett något förändrat sätt samt att vissa funktioner och ämnen 
behöver utökade lokaler. Det har resulterar i mer ny- och ombyggnation jämfört med 
underlaget för förstudien. Totalyta överstiger inte rekommenderad yta per elev. 
Kompletteringar har också gjorts med utökad utemiljö för eleverna, iordningställande av 
lokalgata för transporter till kök och matsal samt med vändplats för avlämning från skolans 
södra infart.

Kalkyl framtagen för förslaget överstiger väsentligen tidigare beslutad budget.  Det är viktigt 
att notera att slutlig budget inte kan fastställas förrän upphandling är slutförd. Den kan då 
komma att avvika både negativt och positivt. Nytt justerat belopp arbetas därefter in i 2021 
års budget som beslutas i juni 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-10-01
Tjänsteskrivelse 2019-09-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) tillstyrker liggande förslag till beslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

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

Beslut skickas till
Helena.cessford@stenungsund.se
thomas.dahl@stenungsundshem.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 239 Dnr: KS 2019/525

Spontning och muddring i småbåtshamn - Stenungsunds centrum

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till allmänna utskottet för att få en 
tydligare redovisning av möjliga projektförslag och kostnader.

Sammanfattning av ärendet
I investeringsbudgeten för 2019 finns 17,2 mkr avsatta för underhållsarbeten på 
småbåtshamnen i Stenungsunds centrum. Efter en geoteknisk stabilitetsutredning och 
markteknisk undersökningsrapport konstateras behov av mer omfattande underhållsåtgärder 
än vad som kunde förutses i investeringsbudget 2019. Utökning av den totala 
investeringsbudgeten med 13,5 mkr till en total budget på 30,7 mnkr är därför nödvändigt.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-10-01
Tjänsteskrivelse 2019-07-02
Stenungsunds småbåtshamn PM Geoteknik, stabilitetsutredning 2019-07-02
Stenungsunds småbåtshamn Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik
Kommunstyrelsen 2015-03-30 § 75 dnr 0087/15
Vattendom av 1971-12-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till allmänna utskottet 
för att få en tydligare redovisning av möjliga projektförslag och kostnader.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
Per,jacobsson@stenungsund.se

22



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 240 Dnr: KS 2019/752

Sammanslagning av verksamheterna Anläggning och Kultur & fritid

Beslut
Kommunstyrelsens noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen är sedan 2014 organiserad i fyra sektorer. Anläggning är en del av sektor 
samhällsbyggnad och kultur och fritid är en del av sektor utbildning. Bakgrunden till detta är 
att Stenungsund Arena inte var färdigställd när sektorsorganisationen infördes. 

Stenungsund Arena är nu invigd och projektet kommer att slutföras inom kort. För att samla 
den verksamhet som bedrivs utifrån kommuninvånares fritid, kultur och rekreation kommer 
anläggning bli en del av kultur och fritid. Sektorhemvisten blir sektor utbildning. 
Parkverksamheten flyttas till sektor stödfunktioners servicefunktion. 
Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-26
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

 

§ 241 Dnr: KS 2019/708

Lokala avfallsföreskrifter 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Avfallsföreskrifter 2020 ska ställas ut och samrådas 
under perioden 20191101 - 20191220. 

Sammanfattning av ärendet
Alla kommuner ska ha en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter och hantering 
av avfall som gäller för kommunen. Kommunens avfallsföreskrifter framgår av de nu gällande 
avfallsföreskrifterna. Dessa antogs 2015 och behöver revideras. Anledningen till revideringen 
är att mycket har förändrats på avfallsområdet de senaste åren. Kommunens avfallsföreskrifter 
behöver vara mer flexibla för att kunna möta de förändringar som väntas komma inom 
området framöver. Det nya förslaget på föreskrifter möjliggör en snabbare anpassning vid 
förändringar och lämnar mindre tolkningsutrymme för frågor gällande bland annat hämtställe, 
dragväg och transportväg.

Förslaget kommer ställas ut och samrådas i kommunhuset under perioden 2019-11-01 – 2019-
12-20.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-13 
Förslag till avfallsföreskrifter 2020

Beslut skickas till
Camilla.svensson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 242 Dnr: KS 2019/559

Planbesked Kännestorp 2:11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja positivt planbesked för detaljplan på Kännestorp 2:11. 
Planen placeras i prioriteringsgrupp 2 vilket innebär att planarbetet kan påbörjas inom 3-5 år. 
Planen beräknas kunna antas tidigast år 2024. Plankostnadsavtal ska tecknas innan arbetet 
påbörjas. 

Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planbesked gäller 10-15 bostäder fördelade på friliggande villor och parhus om 
två våningar. Trafikförsörjning avses lösas via befintlig väg som ansluter till väg 650. Den 
norra delen av fastigheten, där en fornlämning finns, bevaras som naturmark.

I översiktsplanen är Spekeröd markerat som ett utbyggnadsområde. 2013 togs ett planprogram 
fram. Programmet föreslår ca 300 bostäder totalt i området. För Kännestorp 2:11 och dess 
grannfastigheter står i programmet (s. 17): ”Enstaka nya avstyckningar föreslås i de södra 
delarna i anslutning till befintliga gårdar och villor, där det är möjligt med hänsyn till 
landskapsbild och fornminnen”. En bebyggelse på Kännestorp 2:11 enligt ansökan bedöms 
vara ett komplement till den planerade bebyggelsen i programmet för Spekeröds by. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-27 
 Ansökan om planbesked, inkommen 2019-07-09

Beslut skickas till
Sökande
Cecilia.norlander@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 243 Dnr: KS 2019/698

Rivning av byggnader på fastigheten Stenung 3:3

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnaden på fastigheten Stenung 3:3. Rivningsutgiften 
belastar exploateringsprojektet detaljplan småindustri norr om Västergårdsallé.

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Stenung 3:3 ägs av Stenungsunds kommun. Huset har under några år använts som 
tillfälligt boende för nyanlända familjer men står idag tomt. 

Fastigheten ligger innanför säkerhetszonen för industri och inom område som är beslutat att 
detaljplaneras för småindustri. 

Eftersom en byggnad alltid kräver viss tillsyn är förslaget att rivningslov söks direkt så att 
huset kan rivas utan dröjsmål. Rivningsutgiften belastar exploateringsprojektet detaljplan 
småindustri norr om Västergårdsallé.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-09
Plankostnadsavtal gällande detaljplan småindustri norr om Västergårds allé. Dnr 0892/12

Beslut skickas till
helena.cessford@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 244 Dnr: KS 2019/15

Information Trafikverket

Beslut
Ärendet utgår.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 245 Dnr: KS 2018/491

Samrådssynpunkter från länsstyrelsen med flera på detaljplan för 
Västanvindsgatan

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Synpunkterna från Länsstyrelsen är uppdelade i två grupper, direkt styrda till detaljplanen 
samt en grupp med ett större perspektiv än den enskilda detaljplanen.

Utredningar som berör ett större funktionellt eller geografiskt område än aktuellt 
detaljplaneområde kommer hanteras i en särskild grupp. Vilka dessa utredningar är och hur 
det planeras kommer här beskrivas.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 246 Dnr: KS 2019/741

Tilläggsavtal till anläggningsarrende, Stenungsunds IF

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna upprättat tilläggsavtal tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och Stenungsunds IF.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds IF (SIF) arrenderar mark av kommunen för föreningens fotbollsverksamhet. 
När fotbollsanläggningen anlades bekostade SIF själva konstgräset på en av fotbollsplanerna. 
Konstgräset är idag uttjänt och i behov av att bytas ut. SIF har ansökt till kommunen om 
medfinansiering för byte av konstgräset. Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-19 § 182 att 
investera i en ny konstgräsplan för SIF på Doterödsområdet. En förutsättning för 
investeringen är att avtal träffas mellan kommunen och SIF innan beslutet verkställs som 
reglerar exempelvis drift, underhåll och ansvarsfrågor kopplade till konstgräsplanen. 
Investeringsutgiften uppgår till 4 000 tkr. För att täcka kommunens utgift för investeringen 
ska SIF betala en tilläggsavgift till kommunen baserad på den faktiska utgiften för 
investeringen av konstgräset. Tilläggsavgiften beräknas uppgå till cirka 460 tkr under 10 års 
tid. Ett tilläggsavtal till SIFs arrendeavtal har därför upprättats i syfte att reglera parternas 
ansvar, skötsel och underhåll samt tilläggsavgift för konstgräset då det befintliga 
arrendeavtalet inte reglerar ansvarsfrågor gällande konstgräsplanen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-30
Tilläggsavtal till avtal om anläggningsarrende 

Jäv 
Nedzad Deumic (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Beslut skickas till
Therese.brattfors@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 247 Dnr: KS 2018/173

Svar på återremiss gällande utbyggnad av omklädningsrum på 
Stora Höga Arena

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen bygger fyra omklädningsrum i linje med 
gällande bygglov. Beslutet förutsätter att Mötesplats Stora Höga Arena AB nyttjar klausul om 
överlämning av fastigheten till kommunen enligt nuvarande avtal. Kommunen blir därmed 
ägare av Stora Höga Arena. Finansiering avseende köp av arenan 8,3 mnkr sker genom att 
ianspråkta investering för markinköp. Utbyggnaden av omklädningsrum 7 mnkr finansieras 
genom en omfördelning inom befintlig investeringsram. Beslutet innebär att kommunens 
kostnader för föreningsstöd årligen ökar med 485 tkr, vilket finansieras genom det riktade 
föreningsbidraget. Nettokostnadsökningen för kommunen blir dock enbart 265 tkr på grund 
av lägre ränta och längre avskrivningstid.

Reservation
Lena Hedlund (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26 att återremittera ärendet för att i samråd med Vallens 
IF/Stenungsunds handbollsklubb och nu även Mötesplats Stora Höga AB arbeta fram en 
möjlig lösning utifrån de ekonomiska förutsättningarna och kommunallagens regler.

Efter samråd med berörda aktörer kvarstår tre alternativ för att möjliggöra fler 
omklädningsrum. 

1. Anläggningen övergår i kommunal drift. Kommunen bygger fyra nya omklädningsrum. 
Kommunal merkostnad 265 tkr.

2. Bolaget fortsätter att äga och Vallen arrenderar mark av bolaget, föreningen bygger 
omklädningsrummen. Föreningen bygger åtta omklädningsrum och två domarrum.

Kommunal merkostnad 1 538 tkr.

3. Bolaget fortsätter att äga och Vallen arrenderar mark av bolaget, föreningen bygger 
omklädningsrummen. Föreningen bygger fyra omklädningsrum och två domarrum.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

Kommunal merkostnad 1 184 tkr.

Förvaltningen förespråkar att anläggningen övergår i kommunal drift då detta alternativ är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga. Detta beror på att kommunen har generell avdragsrätt för 
moms samt att kapitalkostnaderna i detta alternativ fördelas över fler år. Alternativet innebär 
att anställd personal på Mötesplats Stora Höga Arena AB anställs i kommunen genom 
verksamhetsövergång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-26
Beslut KS 2018-11-26

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 248 Dnr: KS 2019/793

Tolkning av arvodesreglementet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Stenungsunds kommun representeras av sju förtroendevalda 
under kvalitetsmässan 2019. Kommunstyrelsen står för arvodeskostnaderna.

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet föreslog 2019-10-01 att kommunstyrelsen skulle tolka arvodesreglementet 
om vilken politisk instans som ska stå för arvodeskostnader när förtroendevalda representerar 
kommunen under kommunövergripande konferenser eller utbildningar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-10-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Stenungsunds kommun 
representeras av sju förtroendevalda under kvalitetsmässan 2019. Kommunstyrelsen står för 
arvodeskostnaderna.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 249 Dnr: KS 2019/794

Utredning om borgensförbindelse för bredband

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda borgensförbindelse för 
bredband inom Stenungsunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-10-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda borgensförbindelse för bredband inom Stenungsunds kommun.

Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår Bo Petterssons (S) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer förslagen mot varandra. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 250 Dnr: KS 2018/411

Kommunens representation vid ägarråd, medlemssamråd och 
bolagsstämmor

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att: 

 allmänna utskottets ordinarie ledamöter ska företräda kommunen vid ägarråd med de 
helägda bolagen Stenungsunds energi och miljö AB samt Stenungsundshem AB. 

 kommunen ska företrädas i första hand av kommunstyrelsens ordförande, i andra hand 
förste vice ordförande och i tredje hand andre vice ordförande vid medlemssamråd med 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

 kommunen ska företrädas i första hand av kommunstyrelsens ordförande, i andra hand 
förste vice ordförande och i tredje hand andre vice ordförande vid övriga ägarråd och 
medlemssamråd. I den utsträcknings som endast en person kallas till ägarrådet eller 
medlemssamrådet ska kommunstyrelsens ordförande i första hand representera 
kommunen. I andra hand ska förste vice ordförande företräda kommunen. I tredje 
hand ska andre vice ordförande representera kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har inte fattat beslut om vem som ska representera kommunen vid ägar- och 
medlemssamråd. Förslaget är att allmänna utskottets ordinarie ledamöter företräder 
kommunen vid ägarråd med de helägda kommunala bolagen, medan kommunstyrelsens 
ordförande och oppositionsrådet företräder kommunen vid övriga ägar- och medlemssamråd.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att företrädarna under punkt ett och två ändras till "...i första hand 
kommunstyrelsens ordförande, i andra hand förste vice ordförande och i tredje hand andre 
vice ordförande”.

Beslutsgång
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Marcus.starcke@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 251 Dnr: KS 2019/684

Revidering av samarbetsavtal rörande konsumentvägledning samt 
budget- och skuldrådgivning

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för 
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner. Det nya 
avtalet innebär att konsumentrådgivningen avvecklas i Stenungsunds kommun. Beslutet gäller 
under förutsättning att samtliga samarbetskommuner fattar beslut om att anta eller godkänna 
det reviderade avtalet. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om indragen finansiering från 2020 för 
konsumentrådgivningen. Med anledning av detta behöver ett nytt samverkansavtal tecknas om 
gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och 
Stenungsunds kommuner. Det nuvarande avtalet innehåller skrivningar om 
konsumentrådgivningen. 

Det nya avtalet innebär att konsumentrådgivningen avvecklas i Stenungsunds kommun. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-06
Förslag på avtal

Beslut skickas till
Hanna.freij@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 252 Dnr: KS 2019/293

Avstämning Riksidrottsgymnasium på Nösnäsgymnasiet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att skriva kontrakt med SVEMO om att starta RIG-
utbildning för enduro och motocross.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avstå från att skriva kontrakt med 
SVEMO om att starta RIG-utbildning för enduro och motocross.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Pia.alhall@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 253 Dnr: KS 2018/579

Information från rektorer till huvudman gällande anmälningar om 
kränkande behandling

Beslut
Kommunstyrelsens noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen är personal som får kännedom om att ett barn/en elev anser sig ha blivit 
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla det till 
förskolechef/rektor. Förskolechef/rektor som får motsvarande kännedom är skyldig att anmäla 
det till huvudmannen. Motsvarande skyldighet inträder då ett barn/en elev anser sig ha blivit 
utsatt för trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen. Under perioden 18 mars 2019- 
21 augusti 2019 har 140 anmälningar inkommit till huvudmannen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag välfärdsutskottet 2019-10-02
Tjänsteskrivelse 2019-09-27
Sammanställning av inkomna anmälningar 2019-03-18 – 2019-08-21
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 254 Dnr: KS 2019/655

Kartläggning av särskilda undervisningsgrupper Nyborg, barn och 
elevhälsan, Skolfam för effektiv resursutnyttjande ekonomisk 
hållbarhet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. mindre skolenheters elevhälsa samordnas inom ramen för annan skolenhet. Innebär 
ingen försämring för elever.

2. förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet med att tydliggöra och kommunicera 
ansvar, uppdrag och processer för de insatser som finns för elever i behov av särskilt 
stöd. 

3. förvaltningen påbörjar ett utvecklingsarbete med att skapa forum för dialog kring 
särskilt stöd för att därigenom skapa samsyn och organisering av särskilda 
undervisningsgrupper, flexgrupper samt enskild undervisning. 

4. förvaltningen utvecklar arbetssättet kring fördelning av interna tilläggsbelopp till 
kommunala skolor och förskolor för att öka kvalitén och förenkla administrationen. 

5. ställa sig bakom kartläggningen av särskilda undervisningsgrupper, Nyborg, barn- och 
elevhälsan samt Skolfam.

6. anse uppdraget genomfört och återrapporterat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-27 § 127 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. En första muntlig återrapportering har skett till välfärdsutskottet 2019-
08-28. 

Uppdraget har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter för elevhälsa, 
grundskola, Nyborg samt individ- och familjeomsorgens enhet för barn och unga. 
Rektorsgruppen och ledningen för sektor utbildning har varit referensgrupp. 

Förvaltningen har genomfört en kartläggning av nuvarande organisation kring elever i behov 
av stöd och identifierat inkluderande lösningar som innebär ett effektivt resursutnyttjande och 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

är ekonomiskt hållbara. Förvaltningens förslag till lösningar presenteras mer utförligt i separat 
bilaga.    

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag välfärdsutskottet 2019-10-02
Tjänsteskrivelse 2019-08-28
Bilaga 2019-09-18
Bilaga 2019-09-23
Beslut VÄL 2019-08-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. skolfam som arbetsmodell avslutas. Socialtjänstens lagstadgade uppdrag med 
uppföljning av familjehemsplacerade elever kvarstår, uppföljning av elevernas 
skolgång sker vid behov tillsammans med centrala elevhälsan.   

2. mindre skolenheters elevhälsa samordnas inom ramen för annan skolenhet.
3. förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet med att tydliggöra och kommunicera 

ansvar, uppdrag och processer för de insatser som finns för elever i behov av särskilt 
stöd. 

4. förvaltningen påbörjar ett utvecklingsarbete med att skapa forum för dialog kring 
särskilt stöd för att därigenom skapa samsyn och organisering av särskilda 
undervisningsgrupper, flexgrupper samt enskild undervisning. 

5. förvaltningen utvecklar arbetssättet kring fördelning av interna tilläggsbelopp till 
kommunala skolor och förskolor för att öka kvalitén och förenkla administrationen. 

6. ställa sig bakom kartläggningen av särskilda undervisningsgrupper, Nyborg, barn- och 
elevhälsan samt Skolfam.

7. anse uppdraget genomfört och återrapporterat.

Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsutskottets 
förslag till beslut.  

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag till beslut och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Annika.sunesson@stenungnsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 255 Dnr: KS 2019/665

Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå läsår 2018/2019

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen återrapporterar till välfärdsutskottet i februari 
2020 hur arbetet med åtgärderna fortskrider.

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen återrapporterar satsningen på matematik till 
välfärdsutskottet

Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på 
förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet 
med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

I Stenungsund genomförs enhetsvisa uppföljningar, vilka sammanställs på verksamhetsnivå. 
För att avhjälpa brister och utveckla utbildningen tar verksamheterna fram åtgärder, vilka 
återfinns som förslag på aktiviteter i kommunens verksamhetsplan. Huvudmannen följer upp 
de av Skolverket rekommenderade områdena och vidtar åtgärder.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag välfärdsutskottet 2019-10-02
Tjänsteskrivelse – 2019-08- 30
Bilaga – 2019-08-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen besluta att 
förvaltningen återrapporterar till välfärdsutskottet i februari 2020 hur arbetet med åtgärderna 
fortskrider.

Lisbeth Svensson (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen återrapporterar 
satsningen på matematik till välfärdsutskottet 
 

41



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) och Lisbeth Svenssons (L) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Nina.bergman@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 256 Dnr: KS 2019/764

Interkommunal ersättning Göteborgsregionen GR 2020

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka föreslagna ersättningsnivåer för samtliga 
skolformer inom Göteborgsregionen för 2020. 

Sammanfattning av ärendet
Inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, finns ett avtal som reglerar den 
interkommunala ersättningen mellan kommuner för när barn eller elever väljer annan utförare 
än hemkommunen. Priserna revideras årligen utifrån de omvärldsfaktorer som påverkar 
prisbildningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-02
Bilaga 2019-10-02

Beslut skickas till
gr@grkom.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 257 Dnr: KS 2019/406

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 2 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet med motiveringen att få en tydligare rapport 
vid nästa sammanträde.

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. 

6 beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag välfärdsutskottet 2019-10-02
Tjänsteskrivelse 2019-09-02
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut. kvartal 2 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs för att få en tydligare rapport vid nästa 
sammanträde. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
rickard.persson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 258 Dnr: KS 2019/478

Anmälan - Motion om tillgängliga och trygga gångstråk - Lisbeth 
Svensson (L)

Beslut
Kommunstyrelsen noterar att motion om tillgängliga och trygga gångstråk inkommit från 
Lisbeth Svensson (L). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Svensson (L) har inkommit med en motion där hon vill att förvaltningen utreder 
status på de mest frekventerade gångstråken i centrum. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse.

Beslutsunderlag
Motion 2019-06-13

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 259 Dnr: KS 2018/539

Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 260 Dnr: KS 2018/361

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 261 Dnr: KS 2018/576

Regional information

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
 GR politiska styrgrupper: Utbildningsgruppen besökte gymnasiedagarna. Representanter 

besökt Nederländerna för studiebesök. Diskussion om kompetensförsörjning i 
Branschråden. Arbetsmarknad. Följer noga arbetsförmedlingens omorganisation. Mycket 
fokus på vuxenutbildningen, bättre uppföljning. GR:s styrelse var i Stenungsund fredagen 
den 18 oktober.

 SOLTAK AB styrelse: Bättre ekonomisk trend. Lägre kostnader och lägre 
avskrivningskostnader. 

 Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds styrelse: Rekrytering av ny förbundsdirektör. 
Risk att inte kunna rekrytera till RIBB

 Södra Bohusläns turisms styrelse: Bra turistsäsong 2019. 
 Samordningsförbundet: Möte fredagen den 25 oktober. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 262 Dnr: KS 2019/15

Information från kommundirektör

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om biltrafik vid Nösnäs udde. 
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