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Helena Cessford, lokalresursplanerare § 19
Ann Haraldsson, södra bohuslän turism § 20
Kjell Olsson, lokalpolisområdeschef § 18
Richard Brown, kommunsekreterare

Justeringsdag: 2019-01-24

Justerare: Johan Jönsson (M)
 

Richard Brown Bo Pettersson (S) Johan Jönsson (M)  
sekreterare ordförande justerare
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Anslagsbevis

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

Kommunstyrelsen

Justeringsdatum: 2019-01-24
Paragrafer: 7-27 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-24
Datum då anslaget tas ned: 2019-02-15

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 7

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att fastställa föredragningslistan med följande tillägg.

Tillkommande ärenden:
- Inkomna skrivelser och protokoll kommunstyrelsen
- Redovisning av delegationsbeslut
- Utredningsuppdrag Ucklumskolan
- Val av ledamot till SIMBA
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 8 Dnr: KS 2018/113

Återremiss av översyn av bidragsbestämmelser för klargöranden 
gällande lågpristider och bidrag för övrigt drift och skötsel

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anläggningsstödets nuvarande driftsbidrag delas upp i (A) lokalbidrag, (B) driftsbidrag 
och (C) övrig drift och skötsel, 

2. införa reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur 
och Fritid, 

3. införa ett bidrag för särskilda föreningsinsatser, och
4. anse utredningsuppdraget fullgjort.

Sammanfattning av ärendet
Befintligt regelverk för föreningsstöd har i grunden sett likadant ut sedan 1999. Föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet kan söka bidrag för drift och underhåll av anläggningar 
samt aktiviteter och lönebidrag. Kommunens regelverk är förhållandevis enkelt men i behov 
av vissa förbättringar. För att öka jämlikheten mellan föreningar föreslås en uppdelning av det 
nuvarande driftsbidraget i tre delar för att möjliggöra för föreningar att söka stöd för 
verksamhetsytor utöver föreningslokaler. För att flera föreningar ska kunna förlägga 
sammankomster i bland annat Fregatten föreslås att en lägre taxa införs vid låg beläggning. 
För att skapa viss flexibilitet i bidragsbestämmelserna föreslås att ett stöd införs för särskilda 
föreningsinsatser, vilket bland annat kan utgå för integrationsfrämjande arbete. I övrigt 
föreslås inga övriga ändringar i bidragsbestämmelserna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-11-22
Protokoll – 2018-10-11
Tjänsteskrivelse – 2018-08-29
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 9 Dnr: KS 2018/535

Ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet (UF) 2019

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Ung företagsamhet 30 000 
kr i bidrag för 2019. Finansiering inom ram.

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet är en politisk obunden och ideell utbildningsorganisation som utbildar 
gymnasieelever i entreprenörskap genom en särskild utbildnings om heter UF-företagande. 
Ung Företagsamhet har ansökt om ett stöd om 30 000 kronor för år 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-14
Ansökan om bidrag - Ung företagsamhet (UF) 2019, 2018-10-08
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 10 Dnr: KS 2018/663

Återrapportering beredningsuppdrag - fältarbete - beredningen barn 
och ungdom

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Beredningen barn och ungdom begärde under 2016 att få i uppdrag att kartlägga behovet av 
fältarbetare i Stenungsunds kommun. Beredningen fick därför den 19 december 2016 § 267 
(dnr 0764/16) i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda övergripande frågeställningar kring 
fältarbete i Stenungsunds kommun

Kommunfullmäktige fattade den 12 februari 2018 § 15 beslut om att göra en översyn om att 
tillföra medel och genomföra en begränsad satsning med start sommaren 2018 efter att 
beredningen barn och ungdom utrett övergripande frågeställningar kring fältarbete i 
Stenungsunds kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare om återrapportering till kommunfullmäktige om hur 
resultatet kring sommaren blev. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-05
Kommunfullmäktige 2018-02-12 § 15
Beredningen barn och ungdom slutrapport kring fältarbetare
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 11 Dnr: KS 2018/360

Riktlinjer för donationer/gåvor

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för mottagande av donation/gåva.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för mottagande av donationer/gåvor reglerar vad som ska gälla när kommunen tar 
emot gåvor eller donation från externa parter. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att 
mottagande av gåva sker i linje med kommunens uppdrag och värdegrund och att kommunens 
verksamhet bedrivs sakligt och opartiskt. Varje mottagande av gåva ska därför alltid 
övervägas noga. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-07-13
Stenungsunds kommuns riktlinjer för mottagande av donation/gåva
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Justerare Rätt utdraget intygar
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§ 12 Dnr: KS 2019/28

Ombudsinstruktioner inför fastställande av budget 2019 - 
Stenungsunds Energi och Miljö AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid 
Stenungsunds Energi och Miljö AB:s bolagsstämma följande instruktion:

 Upprättad budget 2019 och handlingsprogram med strategiska mål fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till budget för 2019 och handlingsprogram med 
strategiska mål har inkommit till kommunen. I bolagsordningen för Stenungsunds Energi och 
Miljö AB anges att bolagsstämman årligen ska fastställa budget för verksamheten. 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge 
kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö AB:s bolagsstämma i uppdrag att 
tillstyrka att årsstämman fastställer budget för 2019 och handlingsprogram med strategiska 
mål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-10
Budget Stenungsunds Energi och Miljö AB 2019 och handlingsprogram med strategiska mål
Budget Stiftelsen 2019

Beslut skickas till
info@stenungsundsenergi.se 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 13 Dnr: KS 2019/27

Undertecknande av värdehandlingar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dokumentet Undertecknande av värdehandlingar 
med tjänsteförteckning daterad 2019-01-03.

Sammanfattning av ärendet
Dokumentet ”undertecknande av värdehandlingar med tjänsteförteckning” som togs i 
kommunstyrelsen den 6 april 2017 har uppdaterats utifrån ny politisk organisation och nya 
namn. Dokumentet beskriver vilka som är firmatecknare och vilka som tecknar kommunen 
när det gäller olika typer av handlingar som till exempel borgens-, låne- och köpehandlingar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-03
Undertecknande av värdehandlingar daterat 2019-01-03
Tjänsteförteckning daterad 2019-01-03
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 14 Dnr: KS 2018/437

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera rapporten samt de vidtagna och 
planerade åtgärderna i varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Till fullmäktige ska bildnings- och socialutskottet lämna en statistikrapport över hur många 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges 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. Rapportering ska göras en gång per kvartal.

Per 2018-10-30 är det 2 gynnande beslut som ej blivit verkställda inom 3 månader. 1 beslut 
gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna, 1 beslut gäller SoL 4.1 kontaktperson.

Gällande LSS 9.9 har beslutet verkställts 2018-09-11. Gällande SoL 4.1 har beslutet 
verkställts 2018-10-30.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-21
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2018
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 15 Dnr: KS 2018/511

Uppföljning - intern kontroll 2018 - tekniska myndighetsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

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

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

Internkontrollområdena för 2018 är följande:
1. Risk att beslut inte sker inom lagstadgad tid - från inkommen komplett ansökan om 

bygglov eller förhandsbesked till beslut - max 10 veckors handläggning.
2. Risk att överprövande instans gör en annan bedömning än kommunen gjort. 
3. Risk att Länsstyrelsens och Boverkets tillsynsplan (som är en vägledning för kommunerna 

i tillsynsarbetet) inte effektueras.
4. Risk gällande kompetensförsörjning/sårbarhet. Svårighet att rekrytera behörig personal.
5. Risk att miljö/hälsoskydd inte genomför planerad tillsyn enligt tillsynsplan.  (I tillsynsplan 

anges hur många timmar som behövs för resp. tillsyn.) 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-11
Uppföljning intern kontroll tom augusti 2018 – tekniska myndighetsnämnden
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 16 Dnr: KS 2018/674

Intern kontrollplan 2019 - Överförmyndarnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för internkontroll ansvarar överförmyndarnämnden för den interna 
kontrollen av myndighetsutövning inom sitt ansvarsområde. 
Överförmyndarnämnden har tagit fram en ”bruttolista” med riskområden och därefter 
identifierat vilka områden som är påverkansbara och ej tillsynas av annan myndighet och 
därefter har det gjorts en riskanalys av de kvarvarande.  
Riskområdena är graderade i risk och väsentlighet.
En riskanalys är gjord och följande tre riskområden har identifierats med hög risknivå 

Riskområden är:
1. Risk att särskild förordnad vårdnadshavare inte har tillräcklig information om 

förmynderskap (kvar från innevarande år).
2. Risk att det inte finns tillräckligt många lämpliga ställföreträdare för uppdragen
3. Risk att det finns äldre akter för omyndiga som tillbaka i tiden inte hanterats på rätt 

sätt och till följd av detta inte tillsynats enligt lag

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-19
Bruttolista – riskområden
Riskanalys 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 17 Dnr: KS 2019/53

Återkoppling av kommunfullmäktiges beslut i juni angående 
järnvägsövergångar i kommunen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Sedan sommaren 2018 har förvaltningen arbetat tillsammans med Trafikverket för ökad 
säkerhet vid tågövergångar i Stenungsunds kommun. 

Ett resultat av arbetet är att hela spårområdet mellan stationen och Nösnäs är stängslat och 
mellanliggande gång- och cykelöverfarter som inte är planskilda har stängts. För att öka 
behålla tillgängligheten mellan östra och västra sidan av tågspåret fortsätter arbete med att 
planera för en planskild gång- och cykelöverfart vid Solgårdsdalen tillsammans med 
Trafikverket. 

Trafikverket har inventerat samtliga ej planskilda överfarter längs hela södra Bohusbanan, 
inklusive Stenungsunds kommun, och kommer genomföra säkerhetshöjande åtgärder utifrån 
inventeringen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-21
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 18 Dnr: KS 2018/608

Medborgarlöfte i Södra Fyrbodal 2019

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Information Medborgarlöfte i Södra Fyrbodal 2019.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 19

Information Pågående lokalprojekt

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Information pågående lokalprojekt.

 Hallerna åk 4-6 samt idrottshall.
 Tillbyggnad förskola, Spekeröd.
 Hällebäck tillbyggnad.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 20

Information Affärsplan Södra Bohuslän Turism 2019

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Information affärsplan Södra Bohuslän Turism 2019.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 21 Dnr: KS 2018/579

Information från förskolechefer och rektorer till huvudman gällande 
anmälningar om kränkande behandling.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen 6 kap 10 § 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 1 juli 2018 - 16 november 2018 har 197 anmälningar inkommit till 
huvudmannen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-20
Bilaga 2018-11-20
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 22 Dnr: KS 2018/576

Regional information

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
• GR politiska styrgrupper 

- Inget att rapportera. 
• SOLTAK AB styrelse 

- Processen med att rekrytera ny vd fortsätter. 
• Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds styrelse 

- Ägarsamråd den 22 januari 2019. 
• Södra Bohusläns turisms styrelse

- Inget att rapportera.
• Samordningsförbundet

- Inget att rapportera.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 23 Dnr: KS 2018/539

Inkomna skrivelser och protokoll kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 24 Dnr: KS 2018/361

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 25 Dnr: KS 2019/75

Utredningsuppdrag förskola och skola i Ucklum

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra förvaltningen att:

1. utreda förutsättningar och möjliga alternativ för en utveckling av förskolan i Ucklum, 
detta presenteras på kommunstyrelsen 2019-03-18.

2. utreda förutsättningar och nödvändiga åtgärder för att bibehålla skolan i Ucklum, detta 
presenteras innan ekonomi- och personalberedningen lägger sitt förslag till budget 
2020.

I uppdraget ingår bl.a. att belysa de ekonomiska aspekterna, tidsaspekter, kvalitetsaspekter 
samt eventuella följdeffekter på förskolor/skolor i Spekeröd, Stora Höga och Jörlanda. Utöver 
aktuellt elevunderlag och befolkningsprognos i skolans upptagningsområde bör även aktuella 
födelsetal beaktas. 

Beslutsunderlag
Skrivelse från S, ST, C, V och MP, 2019-01-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) föreslår att uppdraget även ska innebära att belysa kvalitetsaspekterna.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med liggande förslag till 
beslut samt Lisbeth Svenssons (L) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 26 Dnr: KS 2018/411

Val av ledamot till SIMBA

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Agneta Pettersson Bell (ST) och Maria Renfors (M) till 
ledamöter i SIMBA.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår Agneta Pettersson Bell (ST) till ledamot i SIMBA.
Lisbeth Svensson (L) föreslår Maria Renfors (M) till ledamot i SIMBA. 

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 27 Dnr: KS 2019/15

Information från kommundirektör

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Information från ekonomichef.

 Kommunens jämförelsematerial, undersökningar etc. 
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