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Beslutande
Bo Pettersson (S), ordförande
Agneta Pettersson Bell (ST), förste vice ordförande 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande
Melisa Nilsson (S) 
Jan Rudén (S) 
Johan Jönsson (M) 
Wouter Fortgens (M) § 207 jäv
Daniel Söderström (M) ersätter Wouter Fortgens (M) § 207
Otto Ericsson (Oberoende) 
Håkan Larsson (Oberoende) §§ 193-204
Helena Nävergårdh (M) ersätter Håkan Larsson (Oberoende) §§ 205-227
Lisbeth Svensson (L) 
Göder Bergermo (L) 
Nedzad Deumic (KD) ersätter Lena Hedlund (KD) §§ 193-199, 201-227
Martin Hollertz (L) ersätter Nedzad Deumic (KD) § 200
Linda-Maria Hermansson (C) 
Emma Ramhult (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 

Ersättare
Helena Nävergårdh (M) §§ 193-204
Daniel Söderström (M) §§ 193-206, 208-227 
Alexandra Odelsheim (SD) §§ 193-206, 208-226, § 207 sekretess
Mattias Vernberg (C) § 207 sekretess
Martin Hollertz (L) §§ 193-199, 201-206, 208-227

1



Protokoll          
                  Kommunstyrelsen

2019-09-23

Övriga närvarande
Kicki Nordberg, kommundirektör
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad § 207 sekretess
Pia Alhäll, sektorchef utbildning § 207 sekretess
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst § 207 sekretess
Erica Bjärsved, ekonomichef §§ 205-227, § 207 sekretess
Christer Larsson, personalchef §§ 193-226, § 207 sekretess
Hanna Landén Freij, kommunikationschef § 207 sekretess
Hans Gillenius, kommunrevisor § 207 sekretess
Lennart Frennemo, kommunrevisor § 207 sekretess
Cecilia Vilén, kommunjurist §§ 197-204, 206-227
Helena Franzén, utvecklingsledare §§ 193-197
Veronica Götzinger, verksamhetschef mark och exploatering §§ 193-197
Lisa Bertilsson, mark- och exploateringsingenjör §§ 193-197
Anders Hulterström, verksamhetschef plan §§ 193-197
Stefan Svedhem, strategisk projektledare § 196
Jennifer Holm, verksamhetschef kompetens och utveckling § 198
Therese Allansson, ekonom §§ 206-207
Per Liljebäck, förbundschef samordningsförbundet § 205
Ann-Katrin Österman, biträdande förbundschef samordningsförbundet § 205
Emil Holmsten, alkoholhandläggare § 207
Richard Brown, kommunsekreterare

Justeringsdag: 2019-10-01

Justerare: Maria Renfors (M)
 

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

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

Kommunstyrelsen

Justeringsdatum: 2019-10-01
Paragrafer: 193-227 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-01
Datum då anslaget tas ned: 2019-10-23

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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2019-09-23

§ 193

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen enligt följande förslag: 

Tillkommande ärende
- Ombyggnation av Ucklumskolan för att möjliggöra en ny förskoleavdelning i Ucklum.
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§ 194 Dnr: KS 2018/603

Utställningsutlåtande och detaljplan för Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 
(tidigare del av Kyrkeby 4:1) m.fl

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställningsutlåtandet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen i enlighet med 5 kap 29 § plan- och 
bygglagen (ÄPBL 1987:10).

Sammanfattning av ärendet
Kommunens målsättning är att utveckla tätorterna i närhet av befintlig kollektivtrafik och 
service. Kvarnhöjden norr om Jörlanda centrum har länge varit utpekad i kommunens 
översiktsplan för framtida bostadsbebyggelse. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för blandad bebyggelse om ca 300 bostäder 
samt förskola/skola på Kvarnhöjden.

Planområdet ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spill-och dagvatten
Området ska anslutas till kommunens ledningsnät för spillvatten. Spillvattnet leds sedan till 
det kommunala reningsverket Strävliden, norr om centrala Stenungsund.
Kommunens huvudledningsnät för spillvatten har uppdimensionerats och byggts ut samt
driftsatts under år 2019 för att kunna avleda den ökade belastningen som genomförande av 
planen medför.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-29
Plankarta, 2019-09-01
Illustrationskarta, 2019-09-01 
Planbeskrivning, 2019-09-01
Genomförandebeskrivning, 2019-09-01
Samrådsredogörelse, 2013-12-10
Utlåtande, 2019-09-27
Miljökonsekvensbeskrivning 2016-12-21
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Beslut skickas till
Birgitta.wall@stenungsund.se 
Emelia.antonsson@peab.se
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§ 195 Dnr: KS 2019/663

Taxa för tillfällig pendelparkering vid CW-Borgs väg

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till allmänna utskottet för tydligare 
beslutsunderlag.  

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. Det kommer dröja några år innan byggnation väntas kunna 
påbörjas och fram till dess föreslås att två områden tillfälligt användas som pendelparkering. 
Förslaget är att en parkeringsavgift om 30 kr/dag ska tas ut på vardagar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att kommunstyrelsen remitterar ärendet till allmänna 
utskottet för tydligare beslutsunderlag.  

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

Beslut skickas till
Veronica.gotzinger@stenungsund.se
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§ 196 Dnr: KS 2019/660

Nationell och Regional Transportinfrastrukturplan 2022–2033

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föra fram nedanstående infrastrukturåtgärder som inspel till 
Nationell och Regional Transportinfrastrukturplan 2022–2033:

Stenungsunds kommuns inspel till Nationell Transportinfrastrukturplan:
- Ökad kapacitet på Södra Bohusbanan enligt pågående ÅVS/Idéstudie 

o Dubbelspår helt eller partiellt med krav på kvartstrafik och 
tillförlitlighetsökning

Stenungsunds kommuns inspel till Regional Transportinfrastrukturplan:
- Planskilt Nösnäsmot

o Åtgärden inkluderar planskildhet för både Bohusbanan och 
Lv160/Göteborgsvägen/Ucklumsvägen)

o Delvis kopplat till Södra Bohusbanans utveckling.
- Åtgärdspaket Lv160 enligt pågående ÅVS

o Delmängder som berör Stenungsunds kommun mellan Spekeröd och Almön
- Cirkulationsplats Industrivägen / Doterödsvägen

o Säkerhetsåtgärd och framkomlighet för industrins leveranser och 
lokalbussarnas depå. 

o Kommande utfart då järnvägsövergång vid Doterödsvägen stängs.
- Tillfartsväg Hallerna / Stora Höga

o För att kunna stänga de tre plankorsningarna över Bohusbanan då dubbelspår 
byggs krävs en matarled öster om järnvägen. 

o Stödjer utbyggnad av Hallerna vilket kräver stängd jvg-överfart vid väg 647.
o Kopplat till Södra Bohusbanans utveckling.

- Bro mellan Orust och fastlandet (norr Svanesund) med koppling till E6 / Svenshögen
o Drivs som helhet av Orust kommun
o ÅVS krävs för att utreda vägåtgärder inom Stenungsunds kommun.

Förvaltningen ska löpande informera kommunstyrelsen om processen och dess utfall.
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Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds befolkningstillväxt enligt befintliga planer och visionen 2035 kräver stora 
investeringar i transportinfrastruktur. Flertalet av dessa sker i samråd med Trafikverket och 
ska därför inkluderas i Trafikverkets Regionala eller Nationella planer. 
Planerna revideras var fjärde år och löper i 11 år. Nästkommande period är 2022–2033 och 
beslutas inför denna period. För att investeringsobjekt skall kunna planeras måste berörd 
kommun spela in brister/åtgärdsförslag till Trafikverket respektive GR/VGR beroende på 
åtgärd. Inspel av dessa brister/åtgärdsförslag startar under 2019. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-28
KUSTO skrivelse Bohusbanan 2016-11-08
KUSTO skrivelse Ett starkt Bohusstråk 2018-05-29
Trafikutredning Stenungsund 2019-06-25

Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se
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§ 197 Dnr: KS 2019/539

Köp av fastigheten Stenung 2:157

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda ägaren till Stenung 2:157, att kommunen köper 
Stenung 2:157 för 3 700 000 kr. Erbjudandet gäller fram till 1 oktober 2020 med tillträde 
senast 1 april 2021. Kostnad för markköpet belastar projektet för resecentrum. 

Sammanfattning av ärendet
Ägaren till Stenung 2:157, vars fastighet är belägen på Södra vägen 12, har inkommit med ett 
brev där i vilket det framkommer att ägaren vill sälja fastigheten till kommunen och vill att 
kommunen erbjuder en ersättning. I brevet framgår att det beror på kommunens planer på ett 
nytt resecentrum och perrong intill fastigheten som kan medföra störande buller och insyn 
större delen av dygnet och för oron över framtida utbyggnad av dubbelspår.   

Hur området och funktionerna omkring resecentrum ska utformas kommer att klargöras i det 
pågående arbetet med detaljplanen. Innan detaljplanen antas kan inte förvaltningen med 
säkerhet bedöma hur marken ska användas. Planarbetet är i ett tidigt skede, alla utredningar är 
inte slutförda. Vid detaljplanens samråd kommer ett förslag på detaljplan att presenteras som 
sakägare och myndigheter kan lämna synpunkter på.  I förslaget som förvaltningen arbetar 
med kommer en gång- och cykelpassage under järnvägen placeras i förlängningen av 
Västanvindsgatan. Den östra anslutningen till passagen hamnar då inom Stenung 2:161 som är 
belägen direkt söder om Stenung 2:157. Förvaltningen ser som möjligt att Stenung 2:157 kan 
planläggas för allmänt ändamål för att där kunna tillgodose resecentrumets behov.

En värdering har gjorts av en auktoriserad värderare. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-07-04
Brev från fastighetsägaren, Stenung 2:157

Beslut skickas till
kjells001@gmail.com
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§ 198 Dnr: KS 2019/184

Uppföljning av kommunstyrelsens beslut om hantering av elever på 
grund av nya gymnasielagen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till välfärdsutskottet för att få svar på varför 
riktlinjen om matchningen mot kommunens arbetsmarknad frångicks och hur stor kostnaden 
för satsningen varit för 2019 och beräknas bli totalt.

Protokollsanteckning
Melisa Nilsson (S) poängterar att det saknades skriftligt underlag till ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-18 § 77 att ge förvaltningen i uppdrag att utforma 
utbildningspaket för de ungdomar som fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier men saknar 
behörighet att komma in på den kommunala vuxenutbildningens ordinarie utbildningar. 
Finansiering sker 2019 genom att kommunstyrelsen ianspråktar upp till 400 tkr av 
kommunstyrelsens oförutsedda. Finansiering för år 2020 för återstående upp till 600 tkr får 
beaktas i budgetarbetet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsutskottet för 
att få svar på varför riktlinjen om matchningen mot kommunens arbetsmarknad frångicks och 
hur stor kostnaden för satsningen varit för 2019 och beräknas bli totalt.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) 
förslag och konstaterar att så sker. 
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§ 199 Dnr: KS 2019/304

Föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför kommunen 
2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att betala ut föreningsstöd enligt nedan: 

Organisation Belopp
Brottsofferjouren Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust 25 000 kr
Anhörighetsföreningen för närstående till alkohol- och 
drogberoende

25 000 kr

DHB Distriktsorganisation för döva och hörselskadade barn 3 000 kr
BRIS Region Väst 35 000 kr
Hjärnkraft Fyrbodal 750 kr
Totalt 88 750 kr

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att besluta om bidragsansökningar från föreningar som inte är 
kommunanknutna eller som inte har en direkt koppling till kultur- och fritid, individ- och 
familjeomsorg eller vård- och äldreomsorg.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-11
Sammanställning av inkomna ansökningar 2019
Beslut BSU 2018-08-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Svensson (L) föreslår att föreningsbidrag betalas ut enligt nedan: 
Organisation Belopp
Brottsofferjouren Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust 25 000 kr
Anhörighetsföreningen för närstående till alkohol- och 
drogberoende

25 000 kr

DHB Distriktsorganisation för döva och hörselskadade barn 3 000 kr
BRIS Region Väst 52 000 kr
Hjärnkraft Fyrbodal 750 kr
Totalt 105 750 kr
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Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker välfärdsutskottets 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 välfärdsutskottets 
förslag till beslut.

Votering begärs och ska genomföras.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för välfärdsutskottets förslag till beslut.
Nej-röst för Lisbeth Svenssons (L) förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson 
(S), Jan Rudén (S), Otto Ericsson (Oberoende), Håkan Larsson (Oberoende), 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 Nedzad Deumic (KD).

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med välfärdsutskottets förslag till beslut.

Beslut skickas till
Brottsofferjouren: marie-louise.e.gill@telia.com 
BRIS: fanny.skareby@bris.se
Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende: ahfad@telia.com 
Hjärnkraft Fyrbodal: hjarnkraft.fyrbodal@telia.com 
DHB Västra: info@dhbvastra.se
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§ 200 Dnr: KS 2018/571

Svar på uppdrag om IOP-avtal med Stenungsunds IF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Stenungsunds IF förslag till IOP-avtal (idéburet offentligt 
partnerskap).

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att färdigställa utredning kring IOP och 
ta fram förslag på riktlinjer i likhet med t.ex. Motala kommun. Redovisas på välfärdsutskottet 
i januari 2020.

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

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds IF inkom 25 oktober 2018 med ett förslag på IOP-avtal (idéburet offentligt 
partnerskap) mellan kommunen och föreningen. Bildnings- och socialutskottet beslutade den 
31 oktober 2018 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för ett idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med Stenungsunds IF för att integrera barn och 
ungdomar in i samhället samt att förebygga och motarbeta kriminalitet, droger och 
skadegörelse. 

Utifrån ett juridiskt perspektiv anser inte förvaltningen att IOP är den lämpligaste 
samverkansformen utifrån det underlag som inkommit då detta står mycket nära det ordinarie 
föreningsstödet. 

Då idén om IOP med fokus på integration och förebyggande arbete kan förstärka nuvarande 
kommunala insatser anser förvaltningen att ett bredare grepp bör tas kring frågan. Utifrån 
detta ser förvaltningen att fler föreningar, med utgångspunkt i bland annat LUPP-
undersökningens resultat, kan vara med och utforma en samverkansplattform gemensamt med 
kommunen. Fokus för ett framtida IOP bör vara att integrera barn och ungdomar in i 
samhället samt att förebygga och motarbeta kriminalitet, droger och skadegörelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-18
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

Beslut BSU 2018-10-31
Förslag till IOP-avtal 2018-10-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker förslag till beslut med ändringen att ärendet redovisas 
på välfärdsutskottet i januari 2020.

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

Beslut skickas till
Kansli@stenungsundsif.se
Björn.wikman@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 201 Dnr: KS 2019/702

Riktlinjer för samspelet mellan politiker och tjänstemän

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktiges presidium att frågan om 
samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner lyfts i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för samspelet mellan politiker och tjänstemän.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktiges 
presidium att frågan om samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner lyfts i 
kommunfullmäktige.

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
2019-09-23

§ 202 Dnr: KS 2019/585

Nytt reglemente för kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att andra stycket i § 5 tas bort i förslag till reglemente för 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för kommunstyrelsen i Stenungsunds 
kommun, att gälla fr.o.m. 2020-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande Reglemente och arbetsformer för 
kommunstyrelsen upphör att gälla 2020-01-01. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2018 att flytta viss myndighetsutövning från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnderna. Kommunfullmäktige beslutade också att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera relevanta styrdokument i syfte att 
möjliggöra flytten av myndighetsutövning, säkerställa att det som står i Uppdragsbeskrivning 
för den politiska organisationen 2019-2022 också står i reglementet, modernisera språk och i 
förekommande fall anpassa reglementena efter Sveriges kommuners och landstings 
rekommendationer. Förvaltningen har sett över reglementet för kommunstyrelsen och föreslår 
att ett nytt antas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-07-04
Förslag till Reglemente för kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun
Nu gällande reglemente

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) tillstyrker förslag till beslut med tillägget att andra stycket i § 5 tas bort 
innan förslag på reglemente för kommunstyrelsen skickas ut inför nästkommande 
kommunfullmäktige.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

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

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 203 Dnr: KS 2019/586

Nytt reglemente för tekniska myndighetsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för tekniska myndighetsnämnden i 
Stenungsunds kommun, att gälla fr.o.m. 2020-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande Reglemente för tekniska myndighetsnämnden 
Stenungsunds kommun upphör att gälla 2020-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2018 att flytta viss myndighetsutövning från 
kommunstyrelsen till tekniska myndighetsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade också att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera relevanta styrdokument i syfte att 
möjliggöra flytten av myndighetsutövning, säkerställa att det som står i Uppdragsbeskrivning 
för den politiska organisationen 2019-2022 också står i reglementet, modernisera språk och i 
förekommande fall anpassa reglementena efter Sveriges kommuners och landstings 
rekommendationer. 

Förvaltningen har sett över reglementet för tekniska myndighetsnämnden och föreslår att ett 
nytt antas. I det nya reglementet framkommer nämndens nya ansvarsområden. Förslaget har 
varit på remiss hos tekniska myndighetsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-07-08
Förslag till Reglemente för tekniska myndighetsnämnden i Stenungsunds kommun
Reglemente för tekniska myndighetsnämnden, Stenungsunds kommun (nuvarande reglemente).
Yttrande 2019-08-29 från tekniska myndighetsnämnden (protokollsutdrag) 

Beslut skickas till
Tekniska myndighetsnämnden
Jennie.antonsson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 204 Dnr: KS 2019/587

Nytt reglemente för sociala myndighetsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för sociala myndighetsnämnden i 
Stenungsunds kommun, att gälla fr.o.m. 2020-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande Reglemente för sociala myndighetsnämnden 
Stenungsunds kommun upphör att gälla 2020-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2018 att flytta viss myndighetsutövning från 
kommunstyrelsen till sociala myndighetsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade också att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera relevanta styrdokument i syfte att 
möjliggöra flytten av myndighetsutövning, säkerställa att det som står i Uppdragsbeskrivning 
för den politiska organisationen 2019-2022 också står i reglementet, modernisera språk och i 
förekommande fall anpassa reglementena efter Sveriges kommuners och landstings 
rekommendationer. 

Förvaltningen har sett över reglementet för sociala myndighetsnämnden och föreslår att ett 
nytt antas. I det nya reglementet framkommer nämndens nya ansvarsområden. Förslaget har 
varit på remiss hos sociala myndighetsnämnden och förvaltningen har därefter justerat 
förslaget i enlighet med sociala myndighetsnämndens yttrande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-07-08
Förslag till Reglemente för sociala myndighetsnämnden i Stenungsunds kommun
Reglemente för sociala myndighetsnämnden, Stenungsunds kommun (nuvarande reglemente).
Yttrande från sociala myndighetsnämnden 2019-08-20 (protokollsutdrag)

Beslut skickas till
Sociala myndighetsnämnden
Camilla.holmgren@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 205

Information Samordningsförbundet Älv och Kust

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Älv & Kust informerar om följande:

- Samordningsförbundets organisation och arbete.
- Aktuell statistik. 
- Finansiering. 
- Inriktning 2019.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 206 Dnr: KS 2019/423

Uppföljning och prognos augusti 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till utskotten för analys om varför 
underskotten inte minskar i verksamheten samt att följa upp beslutade åtgärder. 
Kommunstyrelsen överlämnar Uppföljning och prognos augusti 2019 till kommunfullmäktige 
för kännedom.

Reservation
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), 
Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Nedzad Deumic (KD) reserverar sig mot 
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Utfallet för perioden uppgår till 40,9 mnkr, vilket kan jämföras med 68,2 mnkr vid samma 
period föregående år. 

Prognosen för helåret är 57,1 mnkr, vilket är 27,3 mnkr bättre än budgeterade 29,8 mnkr och 
1,5 mnkr bättre än aprilprognosen. Den enskilt största posten som förklarar överskottet avser 
försäljning av exploateringsfastigheter, 23 mnkr.

Samtliga sektorer prognostiserar ett underskott och den sammantagna prognosen för 
sektorerna är ett underskott om 36,2 mnkr. Prognosen är en försämring med 2,7 mnkr jämför 
med den som presenterades i april. Detta trots att sektorerna i augusti månad blivit tilldelade 
6,1 mnkr från välfärdsmiljarderna.  

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 99,6 mnkr för perioden. Prognosen är 229,1 mnkr, 
vilket är 77,1 mnkr lägre än årets investeringsram. Avvikelsen beror på projekt som blivit 
förskjutna i tid.  

Av de av kommunfullmäktige fastställda målen bedöms 93 % bli uppfyllda eller delvis 
uppfyllda vid årets slut. Med hänvisning till detta görs också prognosen att Stenungsunds 
kommun under 2019 kommer att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

Tjänsteskrivelse 2019-09-18
Delårsbokslut Stenungsunds kommun aug 2019 
Bilaga 1. Verksamhetsplan måluppföljning 2019-08-31
Bilaga 2. Åtgärder för budget i balans

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen remitterar ärendet till utskotten för analys om 
varför underskotten inte minskar i verksamheten samt att följa upp beslutade åtgärder samt 
överlämnar Uppföljning och prognos augusti 2019 till kommunfullmäktige för kännedom. 

Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra 
åtgärder för att minimera underskotten i år och klara budget 2020 med hänsyn taget till den 
beräknade negativa effekten av de nya reglerna för det kommunala utjämningssystemet. 
Åtgärder som kräver politiska beslut ska presenteras för kommunstyrelsen skyndsamt och vid 
ett extra insatt kommunstyrelsemöte om så krävs.  

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

Votering begärs och ska genomföras. 

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

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

Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Helena Nävergårdh (M), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Nedzad Deumic 
(KD).

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Bo Petterssons (S) förslag till beslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 207 Dnr: KS 2019/723

Indraget serveringstillstånd

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att med stöd av 9 kap. 18 § 3 p. alkohollagen återkallas  

, serveringstillstånd.

Sammanfattning av ärendet
 har sedan den 7 mars 2018 tillstånd att servera alkoholdrycker till 

allmänheten i  i Stenungsund. Tillståndet gäller från 
kl. 11.00 till kl. 22.00 alla dagar i restauranglokalen och på uteserveringen. 

Fråga om åtgärd i enlighet med 9 kap. 17 och 18 §§ AL av  
serveringstillstånd har väckts efter det att Tillståndsenheten den 7 februari 2019 fått in 
uppgifter om att Firman ådragit sig skatteskulder.

Motivering
Skäl till beslut framgår av utredning daterad 10 september 2019.

Beslutet kan överklagas.

Information om hur man överklagar
Om ni inte är nöjd med detta beslut kan ni skriftligen överklaga det. Ange i skrivelsen vilket 
beslut ni överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och diarienummer, vilken 
ändring av beslutet som ni önskar samt motivering till ert yrkande.

Ni har också möjlighet att begära inhibition, det vill säga en begäran om att 
Förvaltningsrätten tillfälligt upphäver kommunens beslut i avvaktan på prövning.

Skrivelsen ska vara undertecknad av er och bör vara ställd till Förvaltningsrätten i Göteborg. 
Skrivelsen skall dock lämnas in eller sändas till Tillståndsenheten, Box 5282, 402 25 
Göteborg. Om tillståndsenheten inte ändrar beslutet som ni vill, kommer handlingarna att 
översändas till Förvaltningsrätten för prövning.

Tillståndsenheten måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-13
Utredning

Beslut skickas till
Emil.holmsten@socialresurs.goteborg.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 208 Dnr: KS 2019/610

Utökning av investeringsbudgeten för Stenungsund Arena

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att utöka den totala investeringsbudgeten för Stenungsund 
Arena med 16 mnkr, till en total budget på 236 mnkr. Investeringsmedel tillförs inom 
befintlig investeringsram för år 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering för projektet Stenungsund Arena görs när 
projektet är avslutat. Utvärderingen ska redovisas för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kostnaderna för projekt Stenungsund Arena beräknas uppgå till 236 mnkr, vilket innebär ett 
överskridande av budgeten med 16 mnkr. 

En analys har genomförts för att utröna skälen till avvikelsen mot budget. Orsakerna till 
diskrepansen mellan budget och prognos är flera. Bland annat har förvaltningen identifierat 
utgifter för åren 2013-2015 samt en nedskrivningskostnad för den tidigare planerade 
multihallen som belastar projektet. En ökad utgift uppstod också i samband med konceptbyte 
från restauratören. Utöver detta har ytterligare utgifter för ÄTA (ändrings- och 
tilläggsarbeten) tillkommit. På grund av den överhettade byggmarknaden har konsultimmarna 
blivit dyrare samt att det bullerplank som en fastighetsägare blivit lovad blev dyrare än 
beräknat.  

Förvaltningen föreslår att ytterligare 16 mnkr tillförs projektet. Årets prognos för 
investeringar ligger lägre än budget därför bedöms ingen omprioritering av andra projekt 
behöva göras. Dock medför det en utökning totalt sett för de närmaste åren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en utvärdering för projektet 
Stenungsund Arena görs när projektet är avslutat. Utvärderingen ska redovisas för 
kommunstyrelsen.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 209 Dnr: KS 2019/424

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att införa följande som punkt A.10.4 i delegationsordningen: 

Delegationsbeslut Delegat Lagrum Villkor Kommentar
Beslut om att en anställd ska ha 
rätt att använda betal- och 
kreditkort i tjänsten

EKCH

Kommunstyrelsen beslutar vidare att införa följande som punkt A.11.12 i 
delegationsordningen: 

Delegationsbeslut Delegat Lagrum Villkor Kommentar
Beslut om stadigvarande eller 
tillfälligt försäljningstillstånd, 
detalj- eller partihandel.

Administrativ 
chef

5 kap. 3 § 
LTLP

Kommunstyrelsen beslutar att på grund av omorganisation i förvaltningen ändra delegat i 
punkt A.11.2-A.11.11, A.12.1-A.12.5 och A.15.1-A.15.2 från kanslichef till administrativ 
chef på sektor stödfunktioner. I de punkter där det finns en referens till personal- och 
ekonomiutskottet ändras dessa till allmänna utskottet. 

Kommunstyrelsen beslutar att på grund av omorganisation i förvaltningen ändra delegat i 
punkt B.1.1.-B.1.1.3 från funktionschef fastighet till ekonomichef.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ser att kommunen bör minimera betalning via handkassa. Detta för att säkra de 
ekonomiska processerna och minska kontanthanteringen. Vidare kräver viss typ av inköp 
handel via nätet som kräver kortbetalning. Med anledning av detta föreslår förvaltningen 
Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att besluta om en verksamhet ska kunna nyttja 
betal- och kreditkort i tjänsten. Effekten skulle bli en säkrare arbetsmiljö för medarbetaren 
samt en bättre intern kontroll avseende inköp. Egna utlägg i tjänsten skulle också undvikas 
och den enskilda medarbetaren behöver inte ligga ute med pengar för kommunens räkning. 
Grundprincipen är att inköp ska betalas via faktura och betalkort endast ska användas i 
undantagsfall. Beslut om att godkänna betalkort kommer därför ske med restriktivitet. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

Förvaltningen föreslår ett tillägg i delegationsordningen för att möjliggöra beslut om 
stadigvarande eller tillfälligt försäljningstillstånd i detalj- och partihandeln enligt den nya 
lagen om tobak och liknande produkter (LTLP). Vidare föreslår förvaltningen att den 
delegation som rör serveringstillstånd, tobakslagstiftning och lotteri och automatspel ändras 
på ett sådant sätt administrativ chef på sektor stödfunktioner får delegation. Detta på grund av 
en omorganisation i förvaltningen. Motsvarande ändring föreslås avseende den delegation 
funktionschef fastighetschef har haft. Delegation övergår enligt förslaget till ekonomichef. 
Hänvisningarna till personal- och ekonomiutskottet ändras vidare till allmänna utskottet. 

Förvaltningen kommer att se över hela delegationsordningen med tillhörande laghänvisningar 
inför ikraftträdandet av de nya reglementena för kommunstyrelsen och 
myndighetsnämnderna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-02
Förslag på delegationsordning med markerade ändringar – 2019-09-09

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 210 Dnr: KS 2019/514

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdestiderna för 2020 till följande datum:

23 januari – allmänpolitisk debatt
6 februari
5 mars
16 april
14 maj
10 juni (onsdag kl.17.00)
10 september
8 oktober
12 november
17 december

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattar beslut om sammanträdestider för 2020. Sammanträdena är på 
torsdagar klockan 18.00 om inget annat anges. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-26

Beslut skickas till
Richard.brown@stenungsund.se 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 211 Dnr: KS 2019/513

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och dess 
utskott för 2020 till följande datum:

Kommunstyrelsen måndagar kl.10.00, om inget annat anges

13 januari, 10 februari, 25 februari (bokslutsdagen), 5 mars – (torsdag kl 16.00 enbart beslut 
om ombudsinstruktioner), 23 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 26 
oktober, 30 november

Allmänna utskottet tisdagar kl.08.30

21 januari, 18 februari, 24 mars, 21 april (endast ekonomisk uppföljning), 5 maj, 2 juni, 1 
september, 29 september, 3 november, 8 december

Välfärdsutskottet onsdagar kl.08.30

22 januari, 19 februari, 25 mars, 22 april (endast ekonomisk uppföljning), 6 maj, 3 juni, 2 
september, 30 september, 4 november, 9 december

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattar beslut om sammanträdestider för 2020. Kalendariet innebär ett 
ytterligare kommunstyrelsesammanträde i juni och ytterligare ett utskottssammanträde i 
samband med att den ekonomiska prognosen per mars är färdig. Dessutom är förslaget att 
välfärdsutskottets starttid ändras från 13.00 till 08.30. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-26

Beslut skickas till
Richard.brown@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 212 Dnr: KS 2016/777

Uppdatering av dokumentet "undertecknande av värdehandlingar" 
med bifogad tjänsteförteckning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dokumentet Undertecknande av värdehandlingar 
med tjänsteförteckning daterad 2019-08-13.

Sammanfattning av ärendet
Dokumentet ”undertecknande av värdehandlingar med tjänsteförteckning” beskriver vilka 
som är firmatecknare och vilka som får underteckna handlingar gällande exempelvis borgens-
, låne- och köpehandlingar. Det nya förslaget till dokument har uppdaterats utifrån nya namn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-13
Undertecknande av värdehandlingar daterat 2019-08-13
Tjänsteförteckning daterad 2019-08-13

Beslut skickas till
maria.harstrom@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 213 Dnr: KS 2019/631

Bevarande- och gallringsplan för handlingar förekommande i 
ärenden rörande registerutdrag enligt artikel 15, GDPR

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta bevarande- och gallringsplanen för ärenden som rör 
registerutdrag enligt artikel 15 EU:s dataskyddsförordning (nr 679/2016) (GDPR).

Sammanfattning av ärendet
Enligt artikel 15 EU:s dataskyddsförordning (nr 679/2016) (GDPR) har vem som helst rätt att 
vända sig till kommunen för att få en sammanställning på eventuella personuppgifter som rör 
honom eller henne och information om hur de behandlas i kommunen. Detta förfarande kallas 
ett ”registerutdrag.” 

Ett sådant registerutdrag kan innehålla integritetskänsliga uppgifter och Datainspektionen 
rekommenderar att informationen gallras så fort som möjligt. Kommunstyrelsen har 
bestämmanderätt i frågan om deras allmänna handlingar kan gallras och behöver fatta ett 
formellt beslut om detta. Förvaltningen har tagit fram en bevarande- och gallringsplan rörande 
handlingar i ärenden som rör registerutdrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-20
Bevarande- och gallringsplan 2019-08-20 

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 214 Dnr: KS 2019/524

Gallring av Synpunktshanteringen i det avställda 
ärendehanteringssystemet LIS

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att gallra informationen i Synpunktshanteringen i dokument- och 
ärendehanteringssystemet LIS. De ärenden i vilka det finns en anteckning från det senaste året 
får emellertid inte gallras innan ett år från senaste anteckning har förlöpt. När detta har skett 
kan även denna information gallras.

Sammanfattning av ärendet
Synpunktshanteringen är en modul i dokument- och ärendehanteringssystemet LIS där 
inkommande synpunkter, medborgarförslag, klagomål och felanmälningar från allmänheten 
har administrerats mellan 2009-2018. 

LIS används inte längre och avtalet med leverantören är uppsagt. De allmänna handlingarna i 
dokument- och ärendehanteringssystemet behöver hanteras. De flesta handlingarna har förts 
över till kommunens nya dokument- och ärendehanteringssystem Evolution. Synpunkterna i 
synpunktshanteringen har dock inte först över. 

Kommunstyrelsen som är arkivmyndighet har bestämmanderätt i frågan om handlingarna kan 
gallras. En gallringsutredning har genomförts med ett förslag om gallring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-20
Gallringsutredning 2019-08-20

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 215 Dnr: KS 2019/496

Redovisning av hur partistödet användes 2018 samt utbetalning av 
partistöd för 2020

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att notera partiernas redovisning av hur partistödet har använts 
2018 och beslutar att betala ut partistöd för år 2020 enligt följande:

Centerpartiet 73 935 kronor
Liberalerna 90 675 kronor
Kristdemokraterna 73 935 kronor
Miljöpartiet 57 195 kronor
Moderaterna 224 595 kronor
Socialdemokraterna 258 075 kronor
Stenungsundspartiet 73 935 kronor
Sverigedemokraterna 140 895 kronor
Vänsterpartiet 73 935 kronor 

Sammanfattning av ärendet
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag till kommunen som redovisar hur partierna har använt 
föregående års partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Redovisningen ger 
möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges. 

Av kommunallagen framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av 
kommunfullmäktige varje år. Kommunfullmäktige får enligt kommunallagen och 
Stenungsunds kommuns regler för partistöd besluta att inte betala partistöd till parti som inte 
lämnat in redovisning och granskningsrapport. Samtliga partier som hade mandat i 
kommunfullmäktige 2018 har lämnat in ansökan om partistöd för år 2020 med tillhörande 
rapport. Partistöd kan därför betalas ut till alla partier. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-01
Underlag från Centerpartiet
Underlag från Liberalerna
Underlag från Kristdemokraterna
Underlag från Miljöpartiet
Underlag från Moderaterna
Underlag från Socialdemokraterna
Underlag från Sverigedemokraterna
Underlag från Vänsterpartiet

Beslut skickas till
maria.holmberg@stenungsund.se 

39



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 216 Dnr: KS 2019/597

Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet
Förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund har tagit fram ett förslag till 
reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Revideringarna avser i 
första hand den förändrade rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget upphör, men 
innefattar även uppdateringar på grund av den nya kommunallagen samt en mindre revidering 
rörande hantering av medelshanteringpolicy. Förslaget till reviderad förbundsordning har 
skickats till förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktigeförsamlingar för fastställande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-22
Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige 2019-06-18
Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Beslut skickas till
gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 217 Dnr: KS 2019/182

Redovisning av oavslutade motioner

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner.

Sammanfattning av ärendet
En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35§ om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes

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

Totalt finns sex obesvarade motioner. Motionerna är:
 Synliggöra alla skatter för anställda och arvoderade av Stenungsunds kommun – Maria 

Renfors (M). Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 2019-05-16. Uppdraget att 
besvara motionen gavs till kommunstyrelsen. 

 Miljöråd i Stenungsund – Lisbeth Svensson (L). Motionen anmäldes till 
kommunfullmäktige 2019-04-10. Uppdraget att besvara motionen gavs till en beredning. 

 Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg – Alexandra Odelsheim (SD). Motionen 
anmäldes till kommunfullmäktige 2019-03-07. Uppdraget att besvara motionen gavs till 
kommunstyrelsen.

 Förbud mot raketer och fyrverkerier i Stenungsunds kommun (Jimmy Löfgren (MP). 
Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 2019-03-07. Uppdraget att besvara motionen 
gavs till kommunstyrelsen.

 Kommunalt partnerskap – Eva Öhlin (O). Motionen anmäldes till KF 2018-10-08. 
Uppdraget att besvara motionen gavs till kommunstyrelsen.

Äldre än ett år
 Utöka och bredda kulturskolans verksamhet – Lisbeth Svensson (L). Motionen anmäldes 

till kommunfullmäktige 2017-05-22. Uppdraget att besvara motionen gavs till 
kommunstyrelsen.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

Utöver de sex motionerna ovan har en berednings motionssvar resulterat i ett uppdrag till 
kommunstyrelsen om att utreda möjligheten att erbjuda matdistribution i form av kylda 
matlådor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-02

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 218 Dnr: KS 2019/679

Nominering av styrelseledamot till Stiftelsen Profil Stenungsund

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner, till 
styrelseledamot i Stiftelsen Profil Stenungsund.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun ska nominera en styrelseledamot till Stiftelsen Profil Stenungsund. 
Med anledning av att kommunens nuvarande styrelseledamot ska avsluta sin anställning i 
kommunen behöver en ny ledamot nomineras. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-05
Stadgar för stiftelsen Profil Stenungsund

Beslut skickas till
Stiftelsen Profil Stenungsund
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 219 Dnr: KS 2019/551

Anmälan - Motion om förbud mot passiv insamling av pengar - 
Alexandra Odelsheim (SD)

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan av motion. Motionen har av kommunfullmäktiges 
ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Alexandra Odelsheim (SD) inkom den 7 juli 2019 med en motion där hon vill införa förbud 
mot passiv insamling av pengar.  

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 2019-07-07

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 220 Dnr: KS 2019/549

Anmälan - Motion om införande av språkkrav i svenska för 
anställning inom vård och omsorg - Alexandra Odelsheim (SD)

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan av motion. Motionen har av kommunfullmäktiges 
ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Alexandra Odelsheim (SD) inkom den 8 juli 2019 med en motion där hon vill införa 
språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg. 

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 2019-07-08

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 221 Dnr: KS 2019/550

Anmälan - Motion om kameraövervakning - Johan Jönsson (M)

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan av motion. Motionen har av kommunfullmäktiges 
ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Johan Jönsson (M) inkom den 8 juli 2019 med en motion där han vill införa 
kameraövervakning. 

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 2019-07-08

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

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 222 Dnr: KS 2018/410

Begäran om entledigande som ledamot i allmänna utskottet - Peter 
Modig (ST)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Peter Modig (ST) som ledamot i allmänna utskottet. 

Sammanfattning av ärendet
Peter Modig (ST) inkom 2019-08-28 med begäran om entledigande som ledamot i allmänna 
utskottet.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-08-28

Beslut skickas till
Servicedesk.lon@soltakab.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 223 Dnr: KS 2018/411

Val av ledamot i allmänna utskottet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Christian León Lundberg (ST) till ledamot i allmänna 
utskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår Christian León Lundberg (ST) till ledamot i allmänna 
utskottet.

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

Beslut skickas till
Servicedesk.lon@soltakab.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 224 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
2019-09-23

§ 225 Dnr: KS 2018/539

Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 226 Dnr: KS 2019/15

Information från kommundirektör

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om följande:

- Medborgarlöfte 2020.
- Kommunranking.
- Krisberedskapsutbildning för kommunstyrelsen den 17 januari.

51



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 227 Dnr: KS 2019/75

Ombyggnation av Ucklumskolan för att möjliggöra en ny 
förskoleavdelning i Ucklum

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bygga om Ucklumskolan för att möjliggöra ytterligare en 
förskoleavdelning i Ucklums förskola. Kostnaden beräknas uppgå till 1 500 tkr och 
finansieras genom investeringsreserven. Den ökade driftskostnaden beräknas innebära en 
helårseffekt om 870 tkr. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Ucklumskolan 
göra en översyn av både den kort- och långsiktiga planen för effektivt lokalutnyttjande av 
skollokalerna i Ucklum.

Reservation 
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), 
Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Nedzad Deumic (KD) reserverar sig mot 
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 att starta en ny förskoleavdelning i Ucklum 
vårterminen 2020 i befintliga lokaler på skolområdet med en investeringsbudget om 800 tkr. 
Under sommaren har förvaltningen utrett olika alternativ för att möjliggöra detta. 

Förvaltningens förslag för att möjliggöra en ny förskoleavdelning i Ucklum är att nuvarande 
avdelning och den nya avdelningen flyttar in i grundskolans paviljong. Denna byggs om för 
att anpassas till den nya verksamheten. Investeringskostnaden för ombyggnationen uppgår till 
1 500 tkr. Öppning av den nya förskoleavdelningen beräknas vara cirka fyra månader efter att 
beslut om ombyggnation tagits.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) med flera föreslår att kommunstyrelsen avslår liggande förslag till beslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

Agneta Pettersson Bell (ST) med flera tillstyrker förvaltningens förslag till beslut men med 
tillägget att förvaltningen får i att uppdrag att i samverkan med Ucklumskolan göra en 
översyn av både den kort- och långsiktiga planen för effektivt lokalutnyttjande av 
skollokalerna i Ucklum.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) med fleras förslag till beslut. 
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