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Beslutande
Bo Pettersson (S)
Agneta Pettersson Bell (ST) jäv § 53
Christian León Lundberg (ST) ersätter Agneta Pettersson Bell (ST) § 53
Helena Nävergårdh (M) ersätter Maria Renfors (M)
Melisa Nilsson (S)
Jan Rudén (S)
Johan Jönsson (M)
Wouter Fortgens (M) §§ 47-66
Nedzad Deumic (KD) ersätter Wouter Fortgens (M) §§ 67-75 
Ida Melin (S) ersätter Otto Ericsson (Oberoende)
Himan Mojtahedi (S) ersätter Håkan Larsson (Oberoende)
Lisbeth Svensson (L)
Göder Bergermo (L)
Lena Hedlund (KD)
Linda-Maria Hermansson (C)
Annika Åberg - Darell (V) ersätter Emma Ramhult (V)
Jimmy Lövgren (MP)

Ersättare
Daniel Söderström (M)
Alexandra Odelsheim (SD) §§ 47-55
Christian León Lundberg (ST) §§ 47-52, 54-75
Nedzad Deumic (KD) §§ 47-66

Övriga närvarande
Kicki Nordberg, kommundirektör
Erica Bjärsved, ekonomichef
Pia Alhäll, sektorchef utbildning, 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst
Christer Larsson, personalchef §§ 47-73
Pia Andell, kommunrevisor §§ 47-53
Hans Gillenius, kommunrevisor §§ 47-53
Veronica Götzinger, verksamhetschef §§ 50-54
Malin Henriksson, tf verksamhetschef §§ 50-54
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Anders Hulterström, tf planchef §§ 50-54
Tony Strandh, enhetschef VA § 50
Jessica Andersson, mark- och exploateringsingenjör §§ 50-54
Lisa Bertilsson, mark- och exploateringsingenjör §§ 50-54
Camilla Svensson, verksamhetschef § 50 
Pertti Heina, vd SOLTAK AB § 55
Åke Sparringsjö, styrelseordförande SOLTAK AB § 55
Anders Brunberg, chef tillväxtavdelningen Uddevalla kommun §§ 47-48
Jarmo Uusitalo, kommunalråd Uddevalla kommun §§ 47-48
Per Corshammar, konsult trafikfrågor §§ 47-48
Thomas Dahl, projektledare §§ 56-57
Helena Cessford, lokalresursplanerare §§ 56-57
Agneta Dejenfelt, planeringsledare § 62-67
Roland Persson, ekonom § 66
Staffan Hallström, verksamhetschef § 67
Camilla Gunnarsson, enhetschef § 69

Justeringsdag: 2020-02-17

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: 2020-02-17
Paragrafer: 47-75
Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-17
Datum då anslaget tas ned: 2020-03-10

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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Justerare Rätt utdraget intygar
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Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 47

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt följande:

Tillkommande ärenden:
 Val av ersättare till välfärdsutskottet.
 Utredningsuppdrag förskola och skola i Ucklum.
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§ 48 Dnr: KS 2020/4

Information Deltagande i konsortie - Transportkorridor Skagerrak

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Jarmo Uusitalo, kommunalråd Uddevalla, Anders Brunberg, chef tillväxtavdelningen 
Uddevalla kommun och Per Corshammar, konsult trafikfrågor informerar övergripande och 
genomgående om deltagande i konsortie Transportkorridor Skagerrak.
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§ 49 Dnr: KS 2019/598

Deltagande i konsortie - Transportkorridor Skagerrak

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
För en fortsättning av samarbetet med Skagerrakbanan krävs en formalisering av arbetet. 
Arbetsgruppen för Skagerrakbanan har föreslagit en konsortieskrivning där berörda 
kommuner och näringslivsorganisationer deltar fram till 2028 med en budget på ca 400 tkr per 
år som fördelas proportionellt (ca 50 tkr/år för Stenungsunds kommun).
I pågående KUSTO samarbete med uppdrag att utveckla Södra Bohusbanan identifieras en 
risk att tappa fart i beslutsarbete för denna utveckling med ett ”konkurrerande” 
utvecklingsarbete.

Beslutet om ett eventuellt deltagande i konsortiet för Transportkorridor Skagerrak kan 
grundas enligt följande tre alternativ:

1. Deltagande i konsortiet enligt Skagerraksbanans arbetsgrupps förslag med en 
tidshorisont 2020-2028 och en budget på ca 400 tkr per år som fördelas proportionellt 
(ca 50 tkr/år för Stenungsunds kommun).

2. Deltagande i konsortiet i begränsad omfattning enligt: I arbetet prioriterar 
Stenungsunds kommun en utbyggnad av Södra Bohusbanan för att möjliggöra 
kvartstrafik. Begränsning i tid till och med 2022 och budget på högst 1 kr/invånare i 
kommunen per år (ca 26 tkr/år för Stenungsunds kommun).

3. Avstå deltagande i konsortiet för Transportkorridor Skagerrak. Fokus läggs istället på 
pågående samarbete inom KUSTO.

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

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

Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se
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§ 50 Dnr: KS 2019/205

Ansökan om planbesked för Bärby 1:4

Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Bärby 1:4.

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda kapaciteten för vatten- och avlopp samt trafik för 
Valebergsplanen och Getskärsområdet.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked har inkommit till kommunen 2019-03-04. Planansökan avser för 
upprättande av detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten Bärby 1:4. Fastigheten ligger 
inom ”avstyckningsplan å Bärby 1:4 i Jörlanda socken”, som vann laga kraft 1947-05-30. 
Bebyggelsen föreslås enligt ansökan att bygga fyra enbostadshus. 

En tidigare planansökan har gjorts med liknande bebyggelseförslag som denna. Förvaltningen 
föreslog att bevilja positivt planbesked men Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2018-05-03 
§ 38 att avslå ansökan, med motiveringen att invänta tills att översiktsplan 2019 är antagen och 
vunnit laga kraft.

Analysen av planansökan har lett fram till ett antal frågor som särskilt behöver utredas och 
prövas i detaljplanearbetet. Dessa frågor är särskilt viktiga med tanke på det angränsande 
naturområdet väster om planområdet. Naturområdet innefattar naturvårdsområde med 
naturvårdsprogram, Natura-2000 samt strandskydd. 

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-01-21
Beslut allmänna utskottet 2019-10-29
Beslut allmänna utskottet 2019-06-11
Tjänsteskrivelse 2019-05-02
Ansökan om planbesked 2019-03-04
Protokollsutdrag SBU § 38 2018-05-03
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Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja positivt 
planbesked. Detaljplanen läggs i prioriteringsgrupp 2, vilket innebär att planarbetet kan startas 
om 3–5 år. Detaljplanen beräknas tidigast kunna antas 2024. Plankostnadsavtal ska tecknas 
innan planarbetet kan startas. Fastighetsägaren kan komma att belastas med kostnader för 
ökad dimensionering av ledningsnät samt förbättrade trafiklösningar i området som krävs för 
denna utbyggnad. Detta utreds av förvaltningen i en separat utredning för västra Stora Höga 
innan ytterligare planarbete kan påbörjas i området och i ett senare skede även i kommande 
detaljplanering.

Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) förslag. 

Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) förslag. 

Göder Bergermo (L) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Bärby 
1:4.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Göder Bergermos (L) 
förslag. 

Beslut skickas till
Arne-olsson@telia.se
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§ 51 Dnr: KS 2019/1000

Planstart för Kyrkenorum 6:1

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att starta planarbete för Kyrkenorum 6:1.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 28 oktober 2014 att bevilja ansökan om planbesked 
för del av fastigheten Kyrkenorum 6:1. Ärendet syftar till att besluta om planstart. Planen 
syftar till att planlägga del av Kyrkenorum 6:1 för bostadsändamål enligt tidigare lämnat 
positivt planbesked. Planområdet ligger inom det för bostadsbebyggelse utpekade området för 
Centrala Hallerna, där ett målbildarbete pågår. Verksamhet Plan bedömer att det är möjligt att 
samordna arbetet med målbilden och detta planarbete. Området ligger också i nära anslutning 
till Hallernaskolan och det planerade högstadiet där. I planarbetet ska allmänhetens tillgång 
till gångvägar och rekreationsområden säkerställas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-08
Ansökan om planbesked 2014-05-28
Illustration 2014-05-28

Beslut skickas till
anders.hulterstrom@stenungsund.se
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§ 52 Dnr: KS 2014/422

Återrapportering inköp av fastigheten Spekeröds-Apleröd 3:1

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att notera informationen samt förklara uppdraget om att utreda 
möjligheterna för kommunen att köpa in Spekeröds-Apleröd 3:1 som slutfört.

Sammanfattning av ärendet
I samband med behandling av planavslut för Detaljplan för Spekeröds-Apleröd 3:1 beslutade 
Kommunstyrelsen 2019-02-18 att återremittera ärendet till allmänna utskottet för mer 
information om ärendets hantering. Allmänna utskottet  beslutade 2019-03-26 § 12 att 
remittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att undersöka möjligheten att köpa 
fastigheten Spekeröds-Apleröd 3:1. Förvaltningen har därefter haft möten med 
fastighetsägaren och ställt frågan om det finns intresse att sälja.

Vid inköp av mark i samband med detaljplanearbete värderas marken utifrån dagens 
förutsättningar med visst pålägg för det förväntningsvärde som uppstår i och med påbörjat 
detaljplanearbete. Ersättningen ska också vara rimlig och i proportion till övriga kostnader 
som ska läggas ned för detaljplanen.

Fastighetsägaren har tackat nej till kommunens erbjudande om inköp och har istället ansökt 
om, och beviljats, förhandsbesked för två villatomter (bygglovsärende B 2019-000260). 
Förvaltningen har därefter kontaktat fastighetsägaren som återigen meddelade att det i 
dagsläget inte finns något intresse att sälja till kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20

Beslut skickas till
jessica.andersson2@stenungsund.se
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§ 53 Dnr: KS 2018/125

Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter 
Jörlanda-Berg 1:66 m.fl.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut Detaljplan för Spekeröds handelsområde, Jörlanda-
Berg 1:66 med flera, på förnyad granskning enligt Plan- och Bygglag (2010:900) 5 kap 25§.

Jäv
Agneta Pettersson Bell (ST) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för Spekeröds handelsområde var ute på granskning i början av 2017. Av olika 
skäl fullföljdes inte granskningen. I juni 2018 gick detaljplanen ut på en andra granskning 
som inte heller har kunnat fullföljas ännu. Förvaltningen bedömer att planförslaget sedan 
granskning nr 2 i juni 2018 har ändrats så mycket att det bör skickas ut på förnyad 
granskning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-24
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta

Förslag till beslut på sammanträdet
Christian León Lundberg (ST) föreslår som tillägg att handelsytan för dagligvaruhandeln ska 
begränsas till 5000 m2 enligt handelsutredningen när det går ut på samråd.

Bo Pettersson (S) tillstyrker liggande förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag till 
beslut. 
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Beslut skickas till
anders.hulterstrom@stenungsund.se
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§ 54 Dnr: KS 2018/108

Marköverlåtelseavtal för Detaljplan Spekeröds handelsområde, 
Jörlanda-Berg 1:66 med flera

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal till Detaljplan för 
Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 med flera tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och NHP Jörlanda AB.

Sammanfattning av ärendet
Parallellt med upprättandet av Detaljplan för Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 
med flera, upprättas ett marköverlåtelsesavtal mellan NHP Jörlanda AB (”exploatören”) och 
Stenungsunds kommun. Marköverlåtelseavtalets syfte är att reglera parternas ansvar för 
genomförandet av detaljplanen samt reglera marköverlåtelser avseende Jörlanda-Berg 2:3 samt 
del av Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2.  

Kostnaderna för framtagande av detaljplan, utbyggnation av allmän plats inom detaljplanen 
och åtgärder utanför detaljplanen bekostas av exploatören, med undantag av 
anläggningskostnaden för gång och cykelvägen igenom planområdet. Fördelning av kostnader 
sker i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare tagna inriktningsbeslut 2019-04-10 § 54.

Kommunen kommer efter antagen detaljplan att kunna sälja Jörlanda-Berg 2:3 samt del av 
Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2 till exploatören enligt villkor i marköverlåtelseavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Bilaga 1 Marköverlåtelseavtal för Detaljplan för Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 
1:66 med flera, inklusive bilagor

Beslut skickas till
tore.olofsson@torab-konsult.se
lisa.bertilsson@stenungsund.se
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Kommunstyrelsen
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§ 55 Dnr: KS 2020/4

Information från SOLTAK AB

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Soltak AB:s vd och styrelseordförande informerar om följande:

 SOLTAK AB:s arbete med att minska kostnaderna för ägarna.
 Aktuellt hos SOLTAK AB.
 Eventuella samordningsvinster i framtiden.
 Automatisering av repetitiva tjänster.
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§ 56 Dnr: KS 2020/58

Utökad budget för förtätning av Nösnäsgymnasiet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten för projektet förtätning av Nösnäsgymnasiet 
från 6 180 tkr till 8 580 tkr. Budgetökningen finansieras med medel från investeringsreserven 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i 2019 och 2020 års investeringsbudget beslutat om förtätning av 
Nösnäsgymnasiet då det råder brist på klassrum. 

På grund av fördyrande omständigheter i första steget av ombyggnationen och högre 
beräknade kostnader för fortsatta arbeten är bedömningen att projektbudgeten behöver ökas 
med 2 400 tkr till 8 580 tkr. Ökningen föreslås finansieras med medel från 
investeringsreserven. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-21

Beslut skickas till
Helena.cessford@stenungsund.se
Maria.harstrom@stenungsund.se
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§ 57 Dnr: KS 2020/57

Igångsättning byggnation av varmförråd för uthyrning till Södra 
Bohusläns räddningsförbund (SBRF) och om utökad projektbudget.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten med 4 300 tkr till en total investeringsbudget 
om 8 500 tkr för byggnation av varmförråd för uthyrning till SBRF. Budgetökningen 
finansieras genom investeringsreserven. 

Kommunstyrelsen beslutar om igångsättning av byggnationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i 2019 års investeringsbudget beslutat om byggnation av varmförråd 
för uthyrning till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF).

Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett.

Bedömningen är att investeringsbudgeten behöver ökas med 4 300 tkr till 8 500 tkr.  
Ökningen beror i huvudsak på högre entreprenadkostnader än budgeterat. Ökningen föreslås 
finansieras med medel från investeringsreserven. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20

Beslut skickas till
Helena.cessford@stenungsund.se
Maria.harstrom@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar
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Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 58 Dnr: KS 2019/839

Gallringsplan för handlingar rörande budget- och skuldrådgivning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta gallringsplan för budget- och skuldrådgivning. Beslutet 
om gallring föreslås även att gälla retroaktivt från och med 1996. 

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun är värdkommun för det gemensamma konsumentkontoret med 
konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning för Stenungsunds kommun, Tjörns 
kommun, Orusts kommun och Lilla Edets kommun. I enlighet med det samarbetsavtal som 
kommunerna har upprättat slås fast att Stenungsunds kommun är ansvarig för verksamhetens 
arkiv och att upprätta en dokumenthanteringsplan. 

Då kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun inte tidigare beslutat om 
dokumenthanteringsplan eller instruktion för bevarande och gallring av handlingar inom 
budget- och skuldrådgivning har förvaltningen nu tagit fram ett förslag på gallringsplan. 
Beslutet om gallring föreslås att även att gälla retroaktivt från och med 1996.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-21
Bilaga: Gallringsplan för handlingar rörande budget- och skuldrådgivning, 2019-10-21

Beslut skickas till
Erika.samulesson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar
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Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 59 Dnr: KS 2019/953

Gallringsutredning av handlingar i e-postprogrammet Lotus Notes

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att gallra informationen i Lotus Notes E-postprogram.

Sammanfattning av ärendet
Under 2017 valde Stenungsunds kommun att ersätta sitt kommungemensamma 
e-postprogram Lotus Notes med Microsoft Outlook. Informationen i de gamla e-postlådorna 
har fortsättningsvis bevarats på servrar för programvaran Lotus Notes under 
kommunstyrelsens ansvar. 

Det finns en intention om att avveckla programvaran Lotus Notes och därmed gallra de 
allmänna handlingar som finns i systemet. 
Kommunstyrelsen har bestämmanderätt i frågan om handlingarna kan gallras. En 
gallringsutredning har genomförts med ett förslag om gallring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-27
Bilaga: Gallringsutredning av allmänna handlingar i e-postprogrammet Lotus Notes, 2019-12-
27

Beslut skickas till
Erika.samuelsson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 60 Dnr: KS 2020/60

Entledigande av nuvarande dataskyddsombud och förordnande av 
nytt

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Erika Memborn som dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen. Cecilia Vilén förordnas som dataskyddsombud.

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av dataskyddsförordningen att myndigheter ska ha ett dataskyddsombud. 
Nuvarande dataskyddsombud avslutar inom kort sin anställning. Hon behöver entledigas och 
en ny behöver förordnas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-21

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 61 Dnr: KS 2019/1070

Affärsplan för Södra Bohuslän Turism AB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och därigenom också uttala sitt stöd för 
Affärsplanen 2020 i sin helhet samt bjuda in Södra Bohuslän Turism AB:s vd Ann Haraldsson 
till kommunstyrelsen för presentation av planen och nyttan för Stenungsundsborna. 

Sammanfattning av ärendet
På Södra Bohusläns Turism AB:s (SBTAB) styrelsemöte den 28 november 2019 antogs en 
affärsplan för 2020. Samverkanskommunerna har enligt avtal rätt att yttra sig gällande 
affärsplanens utformning. Stenungsunds kommun ställer genom förslag till beslut bakom 
SBTAB:s Affärsplan för 2020 i sin helhet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-30
Affärsplan 2020, Södra Bohuslän Turism AB 

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen bjuder in Södra Bohuslän Turism 
AB:s vd Ann Haraldsson till kommunstyrelsen för presentation av planen och nyttan för 
Stenungsundsborna.

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

Beslut skickas till
Ann.Haraldsson@sodrabohuslan.com
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 62 Dnr: KS 2019/669

Verksamhetsplan 2020 - kompletterande aktivitet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta följande förslag till aktivitet kopplat till Stenungsunds 
kommuns företagsklimat: Näringslivsperspektivet ska lyftas i förvaltningens arbete 2020. 

Aktiviteten lyfts in i Verksamhetsplan 2020 under mål 3: Stenungsund ska förbättra sitt 
företagsklimat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-25 § 264 anta verksamhetsplan 2020 för Stenungsunds 
kommun 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade samtidigt ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en aktivitet 
som syftar till att lyfta Stenungsunds företagsklimat och göra det till en fråga för hela 
ledarkollektivet, både politiker och ledande tjänstepersoner. Aktiviteten skulle presenteras på 
nästkommande kommunstyrelsesammanträde och om kommunstyrelsen fann det lämpligt, 
lyftas in i verksamhetsplanen under mål 3: Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat.

Förvaltningen föreslår nu följande aktivitet: Näringslivsperspektivet ska lyftas i förvaltningens 
arbete 2020

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-22
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 264
Bilaga: Verksamhetsplan 2020

Beslut skickas till
erica.bjarsved@stenungsund.se
agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 63 Dnr: KS 2018/486

Svar på motion om kommunalt partnerskap - Eva Öhlin (O)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om kommunalt partnerskap. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (oberoende) inkom 2018-10-08 med en motion om att återuppta det kommunala 
partnerskapet mellan Stenungsunds kommun och Walvis Bay i Namibia. 
Motionären konstaterade att det i avtal reglerade samarbetet aldrig blev av men ville att 
kommunstyrelsen skulle utreda om, och i så fall på vilket sätt, kommunen kan återuppta 
samarbetet. Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-08 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Med beaktande av att kommunfullmäktige beslut att upphäva ett pågående vänortssamarbete 
med Norge, Finland och Danmark och med hänsyn till det arbete som sektorerna bedriver för 
en ekonomi i balans föreslås att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-22
Kommunfullmäktige 2018-10-08 § 141
Motion av 2018-10-08
Bilaga av 2009-10-08

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 64 Dnr: KS 2019/531

Uppföljning intern kontroll per augusti och slutrapport per 
december 2019 kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ”Slutrapport intern kontroll 2019 – kommunstyrelsen” 
och uppdrar förvaltningen att återrapportera i augusti 2020 om generella vidtagna åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för internkontroll ansvarar kommunstyrelsen för den interna kontrollen 
inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen antog 2018-11-26 en internkontrollplan för 2019. 
Planen innehåller fem riskområden.

1. Risk att utrustning inte återlämnas vid avslut av tjänst och vid byte av utrustning.
2. Risk att kompetensförsörjning inte uppfyller behov och krav.
3. Risk att inköp sker utanför ramavtal.
4. Risk för hot mot personalen.
5. Risk att användare eller egendom skadas i hamnen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-23
Bilaga: Intern kontroll – slutrapport 2019 - kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att förvaltningen återrapporterar i augusti 2020 om generella 
vidtagna åtgärder.

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

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 65 Dnr: KS 2019/926

Arbetsgivarpolitiskt program

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det arbetsgivarpolitiska programmet.  

Sammanfattning av ärendet
Kommunens arbetsgivarpolitiska program är ett övergripande styrdokument som gäller på 
kommunens samtliga arbetsplatser och uttrycker kommunens arbetsgivarpolitiska vision. 
Syftet med programmet är att ge stöd och vägledning till alla anställda och förtroendevalda i 
Stenungsunds kommun för att möjliggöra ett förverkligande av den arbetsgivarpolitiska 
visionen. Programmet ska ses över och revideras en gång per mandatperiod, vilket har gjorts 
av ekonomi- och personalberedningen under 2019.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-21
Arbetsgivarpolitiskt program

Beslut skickas till
Christer.larsson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 66 Dnr: KS 2019/385

Återrapportering - analys av posten Övrigt från Kolada för 
identifiering av besparingsåtgärder inom denna post

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Protokollsanteckning
Agneta Pettersson Bell (ST) lämnar följande protokollsanteckning:
Förvaltningen har avgränsat uppdraget vilket inte är i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 
2019-10-21 § 234. Den styrande fempartigruppen återkommer med uppdraget i budget 2021.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-05-27 § 127 ska särskilda undervisningsgrupper 
behovsanpassas vilket innebär att utredningen kring Nyborg inte nödvändigtvis leder till en 
besparing.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-21 att ge förvaltningen i uppdrag att analysera posten 
Övrigt inom grundskolan från Kolada och identifiera besparingsåtgärder inom denna post. 

Posten Övrigt innehåller allt som inte redovisas på annan verksamhet och 2018 fördelades 
posten enligt följande:

 Övrig personal anställda direkt under övrigt 30 279 tkr
 Fördelad gemensam kommunövergripande verksamhet 16 529 tkr
 Fördelad gemensam verksamhet inom sektor utbildning 6 411 tkr
 Skoladministratörer 5 952 tkr
 Övriga kostnader förda direkt som övrigt 5 876 tkr
 Stödpersonal Nyborg 3 253 tkr

Förvaltningen har utvärderat posten och funnit att flera besparingsåtgärder kan vara möjliga 
genom exempelvis översyner och kvalitetsgranskning. Förvaltningen har också 
uppmärksammat att det finns en risk att felbokföringar kan ha påverkat posten negativt. 
Utredningen/analysen är avgränsad till övriga kostnader inom grundskolan.  
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-01-22
Tjänsteskrivelse 2019-12-17
Redovisning av övriga kostnader för grundskolan i Kolada 2018
Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 234

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 67 Dnr: KS 2019/900

Återtagande av delegation - plan för utbildningar på 
introduktionsprogrammen Nösnäsgymnasiet läsåret 19/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återta delegation C.8.1.7 i delegationsordningen som innebär 
att rektor beslutar om plan för utbildning på introduktionsprogram. 
Plan för utbildningar på introduktionsprogrammen Nösnäsgymnasiet beslutas fortsättningsvis 
av kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Rektor på Nösnäsgymnasiet har, i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning, 2019-
10-25 beslutat om Plan för utbildningar på introduktionsprogrammen Nösnäsgymnasiet 
läsåret 19/20.

I 17 kap. 7 § skollagen framgår att introduktionsprogrammen på gymnasiet ska följa en plan 
för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun 
har delegerat beslutet om planen till Rektor på Nösnäsgymnasiet. 

Förvaltningen föreslår att beslut om plan för utbildningar på introduktionsprogrammen på 
Nösnäsgymnasiet fortsättningsvis beslutas av kommunstyrelsen och att kommunstyrelsens 
delegation enligt C.8.1.7 i delegationsordningen återtas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-08
Plan för utbildningar på Introduktionsprogrammen Nösnäsgymnasiet läsåret 19/20

Beslut skickas till
Staffan.hallstrom@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 68 Dnr: KS 2019/571

Reviderad uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska 
samrådsgrupp

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska 
samrådsgrupp.

Sammanfattning av ärendet
SIMBA (Samverkan I Mellersta Bohuslän och Ale) bildades i mitten av 1990-talet och är en 
vårdsamverkanorganisation för den nära vården i mellersta Bohuslän. På politisk nivå sker 
samverkan genom en politisk samrådsgrupp. Uppdraget för samrådsgruppen regleras av en 
uppdragsbeskrivning. Ett förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska 
samrådsgrupp togs fram och antogs av kommunstyrelsen 2019-08-19. Samrådsgruppen har 
därefter fattat beslut om ytterligare revideringar utifrån önskemål som kommit in från 
kommunerna. Den reviderade uppdragsbeskrivningen med beslutade korrigeringar har nu 
skickats ut för beslut i respektive medlemskommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-09
SIMBA skrivelse 2019-12-16
Uppdragsbeskrivning för den politiska samrådsgruppen 2019-12-04

Beslut skickas till
Carina.vesterelve@vgregion.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 69 Dnr: KS 2020/54

Avveckling av Ungbo Stöd

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor socialtjänst i uppdrag att avveckla boendeformen 
Ungbo Stöd samt översänder ärendet till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet
I Ungbo Stöd ingår i dagsläget sju personer, samtliga i ålder 18-20. Verksamheten har ett 
dygnet runt ansvar för de placerade personerna. Boendet riktar sig till ungdomar som av olika 
skäl inte kan bo med sina familjer och behöver stöd i sitt boende av andra vuxna.

Underlaget för verksamheten minskar och nyttjande av insatsen är låg. Sektorn anser att det 
finns andra sätt att tillhandahålla stöd till målgruppen. Alternativ vårdform ska istället ges 
genom att personer erhåller andrahandskontrakt och öppenvårdsinsatser i form av 
familjebehandling enligt 4 kap. 1 § SoL.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att ärendet översänds till kommunfullmäktige för 
kännedom.  

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

Beslut skickas till
Anders.eggertsen@stenungsund.se

32



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 70 Dnr: KS 2020/7

Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Följande protokoll och skrivelser har inkommit:

 Inkommen skrivelse PRO
 Följebrev inkommen skrivelse PRO
 Protokoll Stenungsunds Energi och Miljö AB 20191211
 Protokoll 20191211 Bilaga 1 Stora Höga
 Protokoll 20191211 Bilaga 2 Mötestider
 Protokoll nr 6 Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 20191211
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 71 Dnr: KS 2020/88

Redovisning av delegationsbeslut

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 72 Dnr: KS 2020/9

Regional information

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
• GR politiska styrgrupper: Inget att rapportera
• SOLTAK AB styrelse: Inget att rapportera
• Södra Bohusläns räddningstjänstförbund: Information om aktuella händelser inom 

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 73 Dnr: KS 2020/2

Information från kommundirektör

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören och ekonomichefen informerar om följande:

 Föreslagen dagordning ägardialoger.
 Förslag på Bolagsdag 29 april, Hasselgården.
 Pandemiplan.
 Kort information inför bokslutsdagen. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 74 Dnr: KS 2020/6

Val av ersättare till välfärdsutskottet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Ida Melin (S) till ersättare i välfärdsutskottet. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår Ida Melin (S) som ersättare i välfärdsutskottet. 

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

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 75 Dnr: KS 2019/75

Upphandling Ucklums förskola

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

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