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Astrid Rudbäck
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Kd
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Kd

Gunnar Pettersson

X

S
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X
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S
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S
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X

S
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X
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X
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Parti

Namn

SD

--

Närvaro

Frånvaro

Närvarande

40

Ordinarie ledamöter

34

Tjänstgörande ersättare

6

Summa beslutade

40

Agneta Dejenfelt
sekreterare

Jan Glimstedt (FP)
ordförande

Thomas Danielsson (C)
justeringsperson

6

Fredrik Pihlström (MP)
justeringsperson

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:
Sven-Gustaf Axelsson (M)
Ulf Lindh (FP)
Roberth Löfvendahl (C)
Marie-Louise Ericsson (KD)
Göran Börjesson (S) (§ 188-193)
Berith Svensson (S)

Justeras

4

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-11-19

Kommunfullmäktige

§ 188

Val av justeringspersoner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Thomas Danielsson (C) och Fredrik Pihlström (MP) till
justeringspersoner för dagens protokoll.
___________________________

Justeras
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§ 189

Fastställande av föredragningslistan
Ordförande föreslår inga ändringar i föredragningslistan:
Följande svar har dukats:
Punkt5
dnr 0861/12 – svar på interpellation om konsekvenser av besparingsförslag om 2
%.
Punkt 6
dnr 0874/12 – svar på interpellation om äldreboende på CW Borgs väg.
Punkt 18dnr 0684/03 – delredovisning – framtagande av beslutsunderlag för revidering
av Översiktsplanen (ÖP 06) Stenungsunds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att fastställa föredragningslistan.
_________________________

Justeras
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§ 190

Information om det systematiska kvalitetsarbetet på Nösnäsgymnasiet
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras för information om Nösnäsgymnasiets
systematiska kvalitetsarbete.
Gymnasiechef Raymond Vaske informerar.
Kommunfullmäktige tackar gymnasiechef Raymond Vaske för informationen
Därefter återupptar kommunfullmäktige åter förhandlingarna.
_________________________

Justeras
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§ 191

Information om Folkhälsorådets projekt TOJ - Tillgänglighet och
Jämställdhet
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras för information om Folkhälsorådets projekt
TOJ – Tillgänglighet och Jämställdhet.
Folkhälsosamordnare Kerstin Ahlén, projektledare Mattias Abrahamsson och projektledare
Janan Zapata informerar
Kommunfullmäktige tackar Folkhälsosamordnare Kerstin Ahlén, projektledare Mattias
Abrahamsson och projektledare Janan Zapata för informationen
Därefter återupptar kommunfullmäktige åter förhandlingarna.
_________________________

Justeras
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§ 192

Diarienummer 0861/12

Interpellation från Jan Alexandersson (V) till kommunstyrelsens
ordförande Kent Sylvan (M) om konsekvenserna av det lagda
besparingsförslaget på 2 procent
I interpellation av 2012-11-05 om konsekvenser av det lagda effektiviseringskravet på två (2)
procent frågar Jan Alexandersson (V) kommunstyrelsens ordförande Kent Sylvan (M)
följande:
1. Kände du till att kommunens dietist är uppsagd på grund av effektiviseringskraven?
2. Har alla de besparingar som nu görs genomgått nödvändig konsekvensanalys och då också
en adekvat barnkonsekvensanalys?
3. Känner du att du kan ta ansvar för de konsekvenser som alliansens besparingskrav ger?
I interpellationsdebatten deltager Jan Alexandersson (V), Kent Sylvan (M), Carola Granell
(S), Janette Olsson (S), Arne Olsson (C) och Birgit Lövkvist (V).
Beslutsunderlag
Interpellationssvar av 2012-11-18
Interpellation av 2012-11-05
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att interpellationen besvarats av kommunstyrelsens ordförande
Kent Sylvan (M).
_________________________

Justeras
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§ 193

Diarienummer 0874/12

Interpellation från Bo Pettersson (S) till kommunstyrelsens ordförande
Kent Sylvan (M) om äldreboende på CW Borgs väg.
I interpellation av 2012-11-12 ställer Bo Pettersson (S) följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande Kent Sylvan (M) gällande äldreboendet på C.W Borgs väg.
1. Gäller kommunfullmäktiges beslut angående C.W. Borgs väg?
2. Varför var något akut bråttom för 1,5 år sedan som nu fördröjs hela tiden?
3. Många äldre som skulle vilja ha ett särskilt boende men inte får det är oroliga men det är
ännu mer oroliga nu. Beror det på otydlighet?
4. Är du av samma uppfattning som samhällsbyggnadsutskottets ordförande?
Bakgrunden är att kommunfullmäktige beslutat att placera ett framtida äldreboende på C.W
Borgs väg men att man enligt interpellanten, i pressen kunnat läsa att de borgerliga är beredda
att förändra planerna för ett äldreboende på C.W. Borgs väg samtidigt som
samhällsbyggnadsutskottets ordförande på pensionärsrådet informerat om att
detaljplanearbete fortgår.
I interpellationsdebatten deltager Bo Pettersson (S), Kent Sylvan (M), Lillemor Arvidsson
(M), Janette Olsson (S), Arne Olsson (C), Jan Alexandersson (V) och Gunnar Pettersson
(KD).
Beslutsunderlag
Interpellationssvar av 2012-11-18
Interpellation 2012-11-08
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att interpellationen besvarats av kommunstyrelsens ordförande
Kent Sylvan (M).
_________________________

Justeras
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§ 194

Diarienummer 0535/12

Motion från Jan Alexandersson (V) och Birgit Lövkvist (V) om
medlemskap i Skolmatsakademin.doc
Jan Alexandersson (V) och Birgit Lövkvist (V) lämnade 2012-06-04 in en motion om
medlemskap i Skolmatsakademin
Kommunfullmäktiges ordförande remitterade motionen till kommunstyrelsen som 2012-0618 beslutade att remittera motionen till bildnings- och samhällsbyggnadsutskotten för
beredning. Vid beredningen av ärendet inför bildningsutskottet gjordes bedömningen att
endast samhällsbyggnadsutskottet behöver bereda ärendet men att samhällsutskottet skulle
inhämta synpunkter från Barn och Utbildning.
I skrivelse av 2012-09-04 redogör verksamhetschefen för Måltid för Skolmatsakademin som
är ett samverkansprojekt mellan kommittén för folkhälsofrågor och miljönämnden i Västra
Götalandsregionen samt 33 kommuner och stadsdelar i Västra Götaland. Projektet erbjuder
bland annat gratis utbildningar, nätverksträffar och gemensam hemsida. Stenungsunds
kommun har tidigare varit med i Skolmatsakademin men på grund av tidsbrist fanns inte
möjlighet att fortsätta. Enligt Måltidschefen har förutsättningarna nu förändrats och det är
återigen intressant att vara med. Synpunkter har inhämtats från verksamhetschefen för Barn
och utbildning som ser positivt på ett medlemskap i Skolmatsakademin . Att vara med i
Skolmatsakademin kostar 10 000 kr per år och kan finansieras inom Måltids budgetram 2013.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 2012-09-25 att det ur juridisk och ekonomisk synpunkt
inte finns något att erinra mot förslaget och föreslår kommunstyrelsen besluta att
Stenungsunds kommun ska gå med i Skolmatsakademin i Västra Götaland.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-22 att föreslå kommunfullmäktige besluta att
Stenungsunds kommun ska gå med i Skolmatsakademin i Västra Götaland. Projektet
finansieras (10 tkr) inom Måltids budgetram för 2013. Därmed anses motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2012-10-22, § 273
Samhällsbyggnadsutskottet 2012-09-25, § 196
Kommunfullmäktige 2012-06-18, § 133
Motion 2012-06-04
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun ska gå med i Skolmatsakademin i
Västra Götaland. Projektet finansieras (10 tkr) inom Måltids budgetram för 2013. Därmed
anses motionen besvarad.
________________________
Expedieras: Birgit Lövkvist (V), Jan Alexandersson (V)
Justeras
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§ 195

Diarienummer 0420/12

Motion från Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V) om resor till
och från daglig verksamhet
I motion av 2012-04-30 föreslår Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V) att:
- Beslutet om att personer med daglig verksamhet ska betala för sina resor till och från
daglig verksamhet ska ses över för att åtgärda ojämlikheter i taxorna
- Se över möjligheterna att låta personal sköta transporterna
Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-21 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-27 att överlämna motionen till sociala
utskottet för beredning.
I skrivelse av 2012-09-21 hänvisar socialchefen till att Samhällsbyggnad och Individ- och
familjeomsorg redan 2011 utrett frågan. Verksamheterna gör samma bedömning som tidigare,
vilket redogörs för nedan. Svaret gällande taxor är hämtat från Samhällsbyggnads utredning
daterad 2011-04-06.
Ojämlikheter i taxorna
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-17 ge samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att
upphandla resorna till och från daglig verksamhet inom Vård- och äldreomsorg samt inom
Individ och familjeomsorg.
För att kunna erbjuda målgruppen resor till och från verksamheter behövs stöd i lag då det
inte utgör en del av den allmänna kommunala kompetensen. Färdtjänstlagen reglerar resor för
personer som inte kan utnyttja ordinarie kollektivtrafik. Lagen reglerar emellertid inte att
resor till daglig verksamhet eller dagverksamhet ska utgöra en speciell form av färdtjänst.
Dåvarande socialchefen förordade ett förslag till taxa som innebar att man förde in en särskild
typ av resa inom färdtjänsten för resor till och från daglig verksamhet samt dagverksamhet.
Taxan för dessa resor följer taxan för linjelagda kollektivtrafikresor, dvs Västtrafiks
månadsladdning. Förslaget innebar även att de resenärer som reser en dag i veckan eller
mindre betalar en avgift motsvarande 50 % av vad motsvarande resa kostat med Västtrafiks
månadsladdning. Anledningen till att detta förslag till taxa förordades var att det bedömdes
vara billigare för den enskilde än det andra förslaget som att byggde på att brukarna skulle
nyttja sitt färdtjänsttillstånd och betala samma avgift som för resa med vanlig färdtjänst.
En koppling av avgiften till taxan i kollektivtrafiken tydliggör dessutom att färdtjänst är
kompletterande kollektivtrafik. Om taxan följer prisutvecklingen i kollektivtrafiken behöver
den inte heller ses över lika ofta utan följer löpande förändringar av Västtrafiks avgifter.

Forts.
Justeras
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Forts. § 195
Möjlighet att låta personal sköta transporterna
I Stenungsund har personal från kommunens gruppbostäder inom individ- och
familjeomsorgen tidigare kört brukarna till deras dagliga verksamheter.
Resor till och från arbete, daglig verksamhet eller dagverksamhet är dock inte en tjänst som
kommunen är skyldig att tillhandahålla. Det ingår inte som en del av beslut om daglig
verksamhet enligt LSS utan kan ses som en ren transportfråga.
Sveriges kommuner och landsting gör i skrivelse 2006-10-19 bedömningen att resorna inte
heller utgör en del av den allmänna kommunala kompetensen vilken regleras i
kommunallagen 2 kap 1 §.
För att vara yrkeschaufför krävs specifik utbildning och kompetens vilket inte finns inom
socialtjänsten eller ingår i socialtjänstens uppdrag.
Socialtjänstens individ- och familjeomsorg är i behov av personal med utbildning riktad till
målgruppen och fokus i arbetet är att ge brukare stöd till ett så självständigt liv som möjligt.
När verksamheten utförde transporter ägnades mycket tid åt att planera transporterna, utbilda
personal i manövrering, lastning och fastställande av rullstolar etc. Vid halt väglag vägrade
flera personal att köra fordonen vilket resulterade i att brukare inte kom till daglig verksamhet
och inte fick ta del av den insats som de hade rätt till. Utifrån ovanstående resonemang
bedömer undertecknad att personal inom socialtjänsten inte ska utföra yrkestrafik.
Sociala utskottet beslutar 2012-10-02 att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslår 2012-10-22 kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om
resor till och från daglig verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2012-10-22, § 274
Sociala utskottet 2012-10-02, § 78
Kommunfullmäktige 2012-05-21, § 90
Motion 120430
Yrkande
Birgit Lövkvist (V) och Janette Olsson (S): Yrkar på återremiss eftersom första att-satsen i
motionen inte besvarats, ”att beslutet ses över för att åtgärda ojämlikheterna i taxorna”.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska beslutas i dag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige med hänsyn till reglerna om minoritetsåterremiss beslutar återremittera
motionen till kommunstyrelsen för att bereda motionens första att-sats: ”att beslutet ska ses
över för att åtgärda ojämlikheterna i taxorna”.
Forts.
Justeras
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Forts. § 195
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att bereda
motionens första att-sats ”att beslutet ska ses över för att åtgärda ojämlikheterna i taxorna”.
______________________

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justeras
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§ 196

Diarienummer 0085/12

Motion från Lillemor Arvidsson (M) om översyn av vänortspolicy och
vänortskontakter
Lillemor Arvidsson (M) föreslår i motion av 2012-01-17 att vänortspolicy och
vänortskontakter ska ses över.
Motionären har följande förslag/frågor:
1. Kan nuvarande vänortskontakter avslutas?
2. En tillfällig beredning tillsätts som arbetar fram ett förslag på orter i Norden som kan vara
lämpliga när det gäller storlek, struktur, språk etc.
3. Vänortspolicyn från 2002 ses över.
Motionären tycker det är viktigt att det finns ett samarbete med de nordiska grannländerna,
inte minst när det gäller skolan och deras arbete med de nordiska språken. Motionären
framhåller också att man inom kulturområdet kan ha givande utbyten beträffande exempelvis
konstutställningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett
förslag till svar på motionen om översyn av vänortspolicy och vänortskontakter.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-19 att ge kansliet i uppdrag att bereda motionen.
I tjänsteskrivelse av 2012-09-11 konstateras följande: ”Stenungsunds kommuns policy för
vänortssamarbete används inte längre och det förekommer inget vänortssamarbete. Det finns
ingen som är politiskt ansvarig och inte heller någon tjänsteman som har ansvar för
samarbetet. Det avsätts inte några ekonomiska resurser för vänortsarbetet. Om man vill
behålla vänorterna och utveckla vänvänortsarbetet måste någon politiskt ansvarig utses
samtidigt som personella resurser avsätts tillsammans med finansiering. Skulle detta bli
aktuellt måste också vänortspolicyn ses över.
Avsaknad av intresse för vänortsarbete innebär inte att kommunens internationella
engagemang minskat. Stenungsunds kommun är sedan några år tillbaka med i ett kommunalt
partnerskap som är en Sidafinansierad samarbetsform mellan lokala och regionala
myndigheter i Sverige och prioriterade samarbetsländer utanför EU. Syftet med partnerskap är
att genom resultatinriktade projekt bidra till utvecklingen av väl fungerande och demokratiska
institutioner hos båda parter. Stenungsunds kommun deltar dessutom i en mängd EU-projekt
på internationell nivå. Det innebär många gånger både ekonomiskt bidrag och internationella
kontakter. Frågan drivs inte centralt utan det är många gånger enskilda initiativ ute på
verksamheterna som möjliggör dessa projekt. Under senare tid har frågan om policy för
internationella kontakter väckts, från såväl Nösnäsgymnasiet och Samhällsbyggnad som från
politiker. Man ser gärna att kommunen har en policy som håller ihop den politiska intentionen
och viljeinriktningen med detta arbete.”

Forts.
Justeras
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Forts. § 196
Personal- och ekonomiutskottet beslutar 2012-10-01 att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att vänortssamarbetet med Odda i Norge och Huittinen i Finland
upphör och att vänortspolicyn av 2002-09-16 upphävs. Konstateras att Frederiksvaerk i
Danmark inte längre finns kvar som kommun och vänort.
Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att ge beredningen Barn och Ungdom i uppdrag utreda förutsättningarna för en
internationaliseringspolicy och om förutsättningarna finns ta fram ett förslag till
internationaliseringspolicy. Ärendet redovisas på kommunfullmäktige i juni 2013.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-22 att föreslå kommunfullmäktige besluta att
vänortssamarbetet med Odda i Norge och Huittinen i Finland upphör och att vänortspolicyn
av 2002-09-16 upphävs. Konstateras att Frederiksvaerk i Danmark inte längre finns kvar som
kommun och vänort.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge beredningen Barn och Ungdom
i uppdrag utreda förutsättningarna för en internationaliseringspolicy och om förutsättningarna
finns ta fram ett förslag. Ärendet redovisas på kommunfullmäktige senast i juni 2013.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2012-10-22, § 275
Personal- och ekonomiutskottet 2012-10-01, § 105
Tjänsteskrivelse/yttrande 2012-09-11
Kommunfullmäktige 2012-03-12, § 34
Motion 2012-01-17
Befintlig policy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att vänortssamarbetet med Odda i Norge och Huittinen i
Finland upphör och att vänortspolicyn av 2002-09-16 upphävs. Konstateras att Frederiksvaerk
i Danmark inte längre finns kvar som kommun och vänort.
Kommunfullmäktige beslutar att ge beredningen Barn och Ungdom i uppdrag utreda
förutsättningarna för en internationaliseringspolicy och om förutsättningarna finns ta fram ett
förslag. Ärendet redovisas på kommunfullmäktige senast i juni 2013.
_______________________

Expedieras
Beredningsledare för beredningen Barn och Ungdom – Astrid Rudbäck (FP)
Planeringssekreterare Elin Hjalmarsson
Justeras
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§ 197

Diarienummer 0654/10

Motion från Bo Pettersson (S) om uppvärmt saltvattenbad utomhus
(Hawaii)
Bo Pettersson (S) föreslår i motion av 2010-09-02 att:
1. en tjänstemannaberedning får i uppdrag att ta fram ett omarbetat ”Blue Bird koncept” som
jämförande förslag till upprustning av simhall .
2. synpunkter beträffande ett eventuellt Blue Bird projekt inhämtas från Västsvenska
Turistrådet med flera.
Motionären hänvisar i sin motion till en utredning från slutet av 80-talet med arbetsnamnet
”Blue Bird”. I utredningen presenterades ett förslag till friskvårdsanläggning med bad beläget
utanför kulturhuset Fregatten. Tankarna skrinlades, enligt motionären, för att kostnaderna
bedömdes bli högre än intäkterna. Motionären föreslår att möjligheten att leda 30 gradigt
kylvatten (saltvatten) till Hawaii, för att skapa ett uppvärmt saltvattenbad utomhus utreds.
Motionären föreslår utöver ”Blue Bird” projektet att simhallen på Sundahallen byggs om till
ett folkhälsocentrum med gruppträningslokaler, mindre bad och styrketräningsanläggning och
att anläggningen därefter arrenderas ut till exempelvis en förening. Beträffande finansieringen
hänvisar motionären bland annat till EU:s strukturfonder.
Kommunfullmäktige beslutar 2010-10-18, § 171 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning
Kommunstyrelsen beslutar 2010-11-22 att avvakta med framtagande av förslag till svar på
motionen om äventyrsbad i centrum till dess att den utredning om kvalitetssäkring och
utveckling av Sundahallen som kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att ta
fram behandlats politiskt.
Kommundirektören konstaterar i skrivelse av 2011-10-13 att kommunfullmäktige redan fattat
beslut om att bygga ny simbassäng vid Sundahallen och att bygga om befintlig simhall till
friskvårdslokaler men att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta att ge
beredningen Barn och Ungdom i uppdrag att bereda motionen från Bo Pettersson (S) om ett
äventyrsbad på Hawaii grundat på förslag till turismsatsning med uppvärmt varmvatten
utifrån industrins spillvärme.
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-24 att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge
beredningen Barn och Ungdom i uppdrag att besvara motionen från Bo Pettersson (S) om ett
äventyrsbad på Hawaii grundat på förslag till turismsatsning med uppvärmt varmvatten
utifrån industrins spillvärme.
Kommunfullmäktige beslutar 2011-11-14 att ge beredningen Barn och Ungdom i uppdrag att
besvara motionen från Bo Pettersson (S).
Forts.
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Den 19 januari 2012 bjöd beredningen för Barn och Ungdom in kommunens miljöchef
Fredric Cederholm till ett möte för att få information om vilka eventuella
möjligheter/förutsättningar/ hinder/konsekvenser som föreligger ut ett miljöperspektiv för
äventyrsbad på Hawaii. Miljöchefen menade att man bör fundera kring lämpligheten utifrån
beslutet i kommunfullmäktige om Framtida naturreservat SV Stenungsundsön med dnr
0104/06 2011-04-11 § 59. Det finns många aspekter att ta hänsyn till, bland andra
strandskyddsbestämmelser kring landområdet. Miljöchefen ombads att kontakta Länsstyrelsen
angående förslaget i motionen att anlägga ett uppvärmt utomhusbad i Hawaii, med hjälp av
varmt spillvatten från industrin. Länsstyrelsen meddelande att det för projektet krävs tillstånd
enligt 7, 9 och 11 kap i miljöbalken. Kap. 7 avser föreskrifter för skydd av områden, i detta
fall naturreservat och strandskyddsområde. Kap. 9 avser miljöfarlig verksamhet; utsläpp av
avloppsvatten till vattenområde. Kap. 11 avser vatten verksamhet; uppförande av anläggning i
vattenområde. Länsstyrelsen svarade även att det på grund av projektets komplexitet finns
flera hinder för den planerade verksamheten och en viktig fråga är om det ligger i linje med
syftet för reservatet som är både att bevara och utveckla det rörliga friluftslivet samt att bevara
en del värdefulla naturmiljöer som finns inom området. Projektet är omfattande med
ledningsdragning från industrin till tilltänkt badplats, utsläpp av vatten (renat vatten från
badanläggningen) och verksamhet i vatten (själva bassängområdet). Länsstyrelsen kan inte
stoppa ett eventuellt projekt, utan det beslutet får Mark – och Miljödomstolen ta efter
prövning i sak.
Beredningen för Barn och Ungdom har remitterat motionen om Hawaii till beredningen för
Vuxna och Äldre och beredningen för Miljö och Fysisk planering för eventuella synpunkter.
Svar har kommit från Beredningen för Vuxna och Äldre.
Beredningen för Barn och Ungdom föreslår att kommunen inte ska begära prövning i Mark –
och Miljödomstolen angående uppvärmt utomhusbad i Hawaii av följande skäl:
-

Först och främst av miljöskäl, eftersom det gäller att bevara ett fredat landområde.
Det verkar osannolikt att ett dylikt förslag skulle falla väl ut bland ortsbefolkningen som
värnar om naturreservatet.
- Beredningen anser inte att detta är en verksamhet som bör drivas i kommunal regi.
- Beredningen tycker inte heller att det vore bra om detta bad ställs mot det kommunala
förslaget om en ny Sundahall.
Beredningen för Vuxna och Äldre instämmer i dessa skäl.
Däremot anser både beredningen för Barn och Ungdom och beredningen för Vuxna och Äldre
att det är en spännande vision. Vem vet, i framtiden kanske någon privat entreprenör kan lösa
de tekniska problemen och därmed söka prövning av frågan. Då kanske beredningen intar en
annan politisk hållning.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-22 att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen från Bo Pettersson (S) om ett äventyrsbad på Hawaii.
Forts.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2012-10-22, § 276
Skrivelse från beredningen Barn och Ungdom 2012-10-05
Ekonomisk och juridisk granskning 2012-10-05
Kommunfullmäktige 2011-11-14, § 193
Tjänsteskrivelse 2011-10-13
Kommunfullmäktige 2010-10-18, § 171
Motion 2010-09-02
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om ett uppvärmt saltvattenbad utomhus
(Hawaii).
_______________________

Expedieras
Bo Pettersson (S)
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Diarienummer 0578/09

Slutredovisning av beredningsuppdrag - Markpolicy för Stenungsunds
kommun
Beredningen för Miljö- och fysisk planering fick 2006-03-20 i uppdrag att besvara en
skrivelse angående plan- och exploateringsprocessen i kommunen. Beredningen tog därför
fram ett förslag till Markpolicy för Stenungsunds kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2009-08-31 att remittera beredningen förslag till
kommundirektören för att se över de ekonomiska och juridiska konsekvenserna av förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-22 att på uppdrag av beredningen för Miljö- och fysisk
planering, lämna förslag till Markpolicy till beredningen för kompletterande arbete.
Det nya förslaget till Markpolicy och markanvisningspolicy har remissats till alla partigrupper
och bBeredningen för Miljö- och fysisk planering slutredovisar nu sitt uppdrag.
Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att förtydligande behövs i kommunfullmäktige
beträffande Markpolicyn, punkt 6 Markpriser.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-22 att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
Markpolicy och markanvisningspolicy för Stenungsunds kommun. Kommunstyrelsen vill
dock att Markpolicyn, punkt 6 Markpriser förtydligas inför behandling i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2012-10-22, § 277
Skrivelse från beredningen Miljö- och fysisk planering 2012-10-03
Förslag till markpolicy
Ekonomisk och juridisk granskning 2012-10-04
Kommunstyrelsen 2010-03-22
Yrkande
Olof Lundberg (S): Återremiss till beredningen Miljö- och fysisk planering för att förtydliga
Markpolicyns punkt 6 om Markpriser.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska beslutas i dag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige med hänsyn till reglerna om minoritetsåterremiss beslutar återremittera
ärendet till beredningen för Miljö- och fysisk planering för att förtydliga Markpolicyns punkt
6 om Markpriser.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera förslag till Markpolicy till beredningen Miljöoch fysisk planering för att förtydliga punkt 6 om Markpriser.
_______________________
Expedieras: beredningsledaren beredningen Miljö- och fysisk planering Sofia Westergren
Justeras
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Diarienummer 0682/12

Exploateringsavtal, Montessoriskolan, Stenung 106:7, 3:84, 105:7
Förslag till exploateringsavtal för Montessoriskolan, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7
föreligger. Grund för avtalet är förslag till detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung
106:7, 3:84 och 105:7.
Detaljplanen syftar till att tillåta skoländamål på fastigheten. Skulle det inte vara aktuellt med
skola tillåts även kontor, samt för fastigheten Stenung 105:7 även bostäder.
Exploateringsavtalet reglerar bland annat utbyggnad av allmän plats och övriga anläggningar
inom kvartersmark. Exploateringsavtalet är villkorat av att ovan angiven detaljplan vinner
laga kraft.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 2012-09-25 att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Hemfosa PD
AB och Stenungsunds kommun.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-22 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
exploateringsavtal mellan Hemfosa PD AB och Stenungsunds kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2012-10-22, § 278
Samhällsbyggnadsutskottet 2012-09-25, § 179
Exploateringsavtal
Plankarta
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal mellan Hemfosa PD AB och
Stenungsunds kommun.
_______________________
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§ 200

Diarienummer 0324/09

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7
Förslag till detaljplan för skola, kontor och bostad – Stenung 106:7, 3:84 och 105:7 föreligger.
Syftet med planen är att tillåta skoländamål på fastigheterna. I det fall det inte skulle vara
aktuellt med skola tillåts även kontor, samt för fastigheten Stenung 105:7 bostäder.
I Stenungsund bedrivs idag Montessoriverksamhet i fastigheterna Stenung 3:84, 106:7 (vid
Göteborgsvägen och Kyrkvägen) och 105:7 (vid Länsmansvägen). På fastigheterna finns dels
en Montessoriförskola, dels en Montessoriskola (1-9). Verksamheten har sedan 2001 haft
tillfälligt bygglov.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2012-02-21 att godkänna samrådsredogörelsen och
sända ut den på samråd i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (1987:10).
Utställningstiden varade 2012-05-30 till och med 2012-06-27. Under utställningstiden inkom
12 yttranden, varav 8 utan erinran eller synpunkter på förslaget.
Följande har under utställningen framfört synpunkter på detaljplanen. Dessa synpunkter har,
(helt eller delvis) inte tillgodosetts:
- Stenungsunds Montessori Ekonomiska Förening
- Vattenfall Eldistribution AB
Innan detaljplanen kan antas ska följande justeras/kompletteras:
- Mindre tekniska justeringar i plankartan.
- Information om Vattenfalls ledningar läggs in i genomförandebeskrivningen.
- Exploateringsavtal ska tecknas med beställaren innan antagande angående utbyggnad av
allmän plats samt övriga anläggningar inom kvartersmark. Information läggs in i
genomförandebeskrivning.
- Tillägg i genomförandebeskrivningen om att exploatören ska anordna skyddsplank i
kvartersmark för att tillgodose buller och skyddsåtgärder.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 2012-09-25 att med gjorda justeringar, godkänna
utställningsutlåtandet och detaljplanen i sin helhet. Vidare beslutar samhällsbyggnadsutskottet att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen i enlighet med
plan- och bygglagen 5 kap. 29 § (1987:10) så snart ett godkänt exploateringsavtal föreligger.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-22 att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
detaljplanen för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7 i enlighet med plan- och
bygglagen 5 kap. 29 § (1987:10) så snart ett godkänt exploateringsavtal föreligger.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2012-10-22, § 279
Samhällsbyggnadsutskottet 2012-09-25, § 181
Tjänsteskrivelse 2012-09-13
Justeras
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Utställningsutlåtande
Antagandehandlingar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7,
3:84 och 105:7 i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 29 § (1987:10) så snart ett godkänt
exploateringsavtal föreligger.
_________________________
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§ 201

Diarienummer 0740/12

Finansiering av programvarulicenser
Efter påpekande från Microsoft om underlicensiering beslutade IT-chefen den 30 maj 2012 att
beställa Microsoft Enterpriseavtal för administrationen. Avtalet innehåller också möjlighet att
erhålla en hel del kostnadsfria Microsoft-tjänster.
Historiskt har kommunen haft ett s.k. Selectavtal från Microsoft vilket innebär att man köper
varje licens och blir ägare till licensen utan rätt till uppgradering. Detta har inneburit att
kommunen de senaste åren har haft låga kostnader för Microsoft licenser. Idag har kommunen
en gammal Office version utan rätt att uppgradera och behovet är en uppgradering är stort.
Användningen av tekniken har under de senaste åren förändrats, användaren har idag flera
enheter som sitt arbetsredskap, ex: smartphone, läsplatta, laptop. Detta innebär också en
annan form av licensiering.
Detta sammantaget samt att kommunen har fått påpekande från Microsoft om
underlicensiering har resulterat i beslut om att ansluta till Microsoft Enterpriseavtal för
administration.
Kostnadsmässigt innebär detta nya avtal ökade licenskostnader de kommande åren.
2012: 2 658 056 kr (Detta belopp är baserat på 1097 användare.)
2013: 2 688 533 kr - Finansieras inom verksamhetens egna ramar.
2014: 2 688 533 kr - Beaktas i budgetarbetet 2014.
År 4 och framåt 40 % av 2014 års belopp.
Kostnaden för ovannämnda är att betrakta som oförutsedd och finns inte med i budget 2012
eller 2013.
Kostnaden för varje användare 2012 2 423 kr per år.
Personal- och ekonomiutskottet beslutar 2012-10-01 att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att kostnaden för programvarulicenser, 2 658 056 kr, finansieras
med engångsintäkter från AFA försäkring samt att kostnaden ska fördelas ut på respektive
verksamhet.
Personal- och ekonomiutskottet noterar att beslutet inte påverkar kommunens budgeterade
resultat.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-22 att föreslå kommunfullmäktige besluta att kostnaden
för programvarulicenser 2012, 2.658.056 kr, finansieras med prognostiserat överskott och att
kostnaden fördelas ut på respektive verksamhet. Kommunstyrelsen noterar att beslutet inte
påverkar kommunens budgeterade resultat. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ITchefen får i uppdrag att se över om större programvarulicensupphandlingar kan ske inom
Forts.
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ramen för SOLTAKs samarbete. Beträffande 2013 års kostnader, återremitteras ärendet till
IT-chefen för utredning beträffande kostnader och finansiering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2012-10-22, § 280
Personal- och ekonomiutskottet 2012-10-01, § 102
Tjänsteskrivelse 2012-09-19
Yrkande
Ola Engström (M): Återremiss för att utreda möjligheterna att använda licensfria produkter.
Propositionsordning
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärende ska avgöras idag det vill säga i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för programvarulicenser 2012, 2.658.056 kr,
finansieras med prognostiserat överskott och att kostnaden fördelas ut på respektive
verksamhet. Kommunfullmäktige noterar att beslutet inte påverkar kommunens budgeterade
resultat.
_______________________

Expedieras
Ekonomichef
Redovisningsekonom
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Diarienummer 0888/11

Kommunstyrelsens delegation till utskott och justering av
uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen
Förslag till justering av kommunstyrelsens delegation till utskotten och av ”Uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen föreligger”.
I en granskningsrapport avseende Stenungsunds kommuns styrdokument (2010/2011)
redovisade kommunrevisionen och de sakkunniga revisorerna Ernst & Young bland annat
följande förbättringsområden i befintlig delegationsordning till utskotten:
1. Det bör tydligare framgå att det är kommunstyrelsen och inte kommunfullmäktige som
ger utskotten deras delegation.
2. I befintlig delegationsordning har såväl beslutsrätt som uppgifter delegerats till utskotten.
Enligt kommunallagen är det inte möjligt att delegera ansvar till utskotten, endast
beslutsrätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Utskotten kan varken bedriva
verksamhet eller ha ett verksamhetsansvar. De får aldrig uppfattas som nämnder
underställda kommunstyrelsen. I Stenungsunds kommun är det kommunstyrelsen som har
allt verksamhetsansvar.
När kommunstyrelsen 2012-06-18 antog ny delegation till tjänsteman justerades vissa delar
av utskottens delegation.
Befintligt förslag ersätter tidigare delegationer till utskotten och innehåller bland annat tre
frågor som inte reglerats tidigare:
1. Beslut om ändring av redovisningsprinciper i enlighet med gällande lag samt god
redovisningssed – PEU
2. Beslut om anslutning till kommunal VA-anläggning där avståndet till anslutningspunkten
överstiger 100 m - SBU.
3. Beslut om fördelning av investeringsramen per objekt för de taxefinansierade enheterna –
SBU.
I övrigt har ambitionen, utöver att följa lagen, endast varit att förtydliga utskottens delegation
och inte att utöka eller begränsa den.
Även uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen behöver justeras utifrån
ovannämnda:
I dokumentet står att utskotten arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och att man handhar
frågor inom olika områden. Det bör justeras till att utskotten bereder på uppdrag av
kommunstyrelsen ärenden inom följande områden……………. och att utskotten fattar beslut i
enlighet med av kommunstyrelsen given delegationsordning. Föreslås därför följande
marginella justering av Uppdragsbeskrivningen:
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Personal- och ekonomiutskottet
Utskottet ska aktivt följa utvecklingen inom utskottets kompetensområde och initiera
utredningar som utskottet finner påkallat.
Bereder på uppdrag av kommunstyrelsen ärenden inom Stöd och Services verksamhetsområde och övergripande frågor såsom exempelvis:
1. personalfrågor, personal- och lönepolitik,
2. förändringar i förvaltningsorganisationen initierar och följer upp förändringar i
förvaltningsorganisationen,
3. upphandlingsfrågor,
4. ekonomi, finansiering och borgensfrågor,
5. regionala frågor på uppdrag av kommunfullmäktige,
6. näringslivs- och sysselsättningsfrågor,
7. informationsfrågor,
8. budget och andra långsiktiga frågor av ekonomisk karaktär,
9. omvärldsanalysfrågor,
10. uppföljningen av ekonomin för verksamheterna inom det egna ansvarsområdet,
11. årligen bjuda in ledamöterna i kommunfullmäktige och dess beredningar samt
kommunstyrelsen till en ”Omvärldsanalysdag”, t.ex. behandlas kommunens samarbete
med andra kommuner och organ, hur påverkas kommunen av statliga beslut, vad är på
gång?
12. Upprättar årligen Verksamhetsmål för respektive område.
Utskottet fattar beslut i enlighet med av kommunstyrelsen given delegation.
Sociala utskottet
Utskottet ska aktivt följa utvecklingen inom utskottets kompetensområde och initiera
utredningar som utskottet finner påkallat.
Bereder på uppdrag av kommunstyrelsen ärenden inom Vård och Äldreomsorgs och Individ
och Familjeomsorgs verksamhetsområde såsom exempelvis:
1. vård- och äldreomsorgsfrågor,
2. individ- och familjeomsorgsfrågor,
3. handikappfrågor,
4. flyktingfrågor,
5. uppföljningen av ekonomin för verksamheterna inom det egna ansvarsområdet,
6. Upprättar årligen Verksamhetsmål för respektive område.
Sociala utskottet kallar 4 ggr per år Sociala Myndighetsnämnden till möte om gemensamma
strategifrågor.
Utskottet fattar beslut i enlighet med av kommunstyrelsen given delegation.
Forts.
Justeras

27

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-11-19

Kommunfullmäktige

Forts. § 202
Bildningsutskottet
Utskottet ska aktivt följa utvecklingen inom utskottets kompetensområde och initiera
utredningar som utskottet finner påkallat.
Bereder på uppdrag av kommunstyrelsen ärenden inom Barn och Utbildnings,
Nösnäsgymnasiets, Kompetens & Utvecklings, Kulturs och Fritids verksamhetsområde såsom
exempelvis:
1. förskoleverksamhetsfrågor,
2. grund, kultur- och särskolefrågor
3. gymnasieutbildningsfrågor,
4. kommunal vuxenutbildningsfrågor,
5. kompetens- och utvecklingsfrågor,
6. SFI frågor
7. Hamnverksamhetsfrågor
8. idrotts- och föreningsfrågor,
9. biblioteksfrågor,
10. kulturfrågor,
11. uppföljningen av ekonomin för verksamheterna inom det egna ansvarsområdet,
12. Upprättar årligen Verksamhetsmål för respektive område.
Utskottet fattar beslut i enlighet med av kommunstyrelsen given delegation.
Samhällsbyggnadsutskottet
Utskottet ska aktivt följa utvecklingen inom utskottets kompetensområde och initiera
utredningar som utskottet finner påkallat.
Bereder på uppdrag av kommunstyrelsen ärenden inom Samhällsbyggnads,
Räddningstjänstens och Måltids verksamhetsområde såsom exempelvis:
1. samhällsbyggnadsfrågor
2. trafiksäkerhetsfrågor,
3. räddningstjänstfrågor,
4. civilförsvars- och beredskapsplaneringsfrågor,
5. fysisk planeringsfrågor,
6. miljö- och hälsoskyddsfrågor,
7. väghållningsfrågor,
8. parkfrågor,
9. renhållningsverksamhetsfrågor,
10. frågor kring köp och försäljning av fastigheter,
11. vatten- och avloppsfrågor,
12. kollektivtrafikfrågor,
13. färdtjänstfrågor,
14. måltidsfrågor,
15. uppföljningen av ekonomin för verksamheterna inom det egna ansvarsområdet,
16. Upprättar årligen Verksamhetsmål för respektive område.
Forts.
Justeras
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Forts. § 202
Samhällsbyggnadsutskottet kallar 4 ggr per år Tekniska Myndighetsnämnden till möte om
gemensamma strategifrågor.
Utskottet fattar beslut i enlighet med av kommunstyrelsen given delegation.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-22 att delegera beslutsrätt till utskotten i enlighet med
förslag. Därmed upphör tidigare delegationer till utskotten att gälla.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justera dokumentet
Uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen beträffande utskottens beredning av
ärenden i enlighet med sammanfattning ovan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2012-10-22, § 291
Justering i Bildningsutskottets delegation delades ut på mötet.
Tjänsteskrivelse 2012-10-11
Delegation till utskott – lättläst exemplar
Delegation till utskott
Befintlig delegationsordning till kommunstyrelsen och utskotten
Uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen i Stenungsunds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att justera dokumentet Uppdragsbeskrivning för den politiska
organisationen beträffande utskottens beredning av ärenden i enlighet med redogörelse ovan.
_______________________

Justeras
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§ 203

Diarienummer 0332/12

Ekonomisk uppföljning 2012-08-31 - Individ och familjeomsorg
Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott med 3 100 tkr 2012, 2 100 tkr
avser försörjningsstöd. Underskottet beror på kostnader för försörjningsstöd och köpt vård
avseende fyra omhändertagande enligt LVM (Lag om Vård av Missbrukare) under sommaren.
Sociala utskottet har tidigare begärt sidoredovisning av kostnader för försörjningsstöd då detta
förändras genom konjunktursvängningar och till stor del är utanför verksamhetens kontroll.
LVM är en tvångslagstiftning som är tillämplig när risk finns att den enskilde riskerar att
skada sig allvarligt alternativ förlora sitt liv och avser samhällets yttersta ansvar. Av
underskottet på 1 000 tkr avser 700 tkr LVM vård.
Inför budget 2012 gjordes neddragningar inom Individ och familjeomsorgen motsvarande
3 800 tkr. Under 2012 har försörjningsstödskostnaden fortsatt öka, en ny köpt plats på
barnboende enligt LSS samt fyra omhändertagande enligt LVM vilket resulterar i ett
prognostiserat underskott i år trots genomförda åtgärder. Ramen 2013 innebär neddragningar
med 2 % vilket innebär att förändringar måste vidtas i verksamheten. Dessa åtgärder kommer
inledas under hösten men bedöms inte ge ekonomisk effekt under innevarande år.
Socialchefens föreslår i skrivelse av 2012-09-04 sociala utskottet besluta att föreslå
kommunstyrelsen att finansiera försörjningsstödet samt LVM-kostnader utöver budget med
kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader samt att uppdra åt socialchefen att
hantera resterande underskott på 300 tkr och få en budget i balans.
Sociala utskottet bedömer 2012-09-04 att verksamheten inte har möjlighet att genomföra
ytterligare neddragningar för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Sociala utskottet föreslår
därför kommunstyrelsen att finansiera försörjningsstödskostnader samt LVM-kostnader
utöver budget samt att uppdra åt socialchefen att hantera resterande underskott på 300 tkr och
få budget i balans.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-22 att föreslå kommunfullmäktige besluta konstatera att
Individ och Familjeomsorg inte har möjlighet att genomföra neddragningar med motsvarande
2,8 Mkr (avseende 2,1 Mkr försörjningsstöd och 700 tkr LVM kostnader), för att nå en
budget i balans 2012. Detta beaktas i bokslutet för 2012 och underskottet balanseras med
prognostiserat överskott för 2012.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2012-10-22 § 293
Sociala utskottet 2012-10-02, § 80
Tjänsteskrivelse 2012-09-04
Ekonomisk uppföljning augusti 2012

Forts.
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Forts. § 203
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar konstatera att Individ och Familjeomsorg inte har möjlighet att
genomföra neddragningar med motsvarande 2,8 Mkr (avseende 2,1 Mkr försörjningsstöd och
700 tkr LVM kostnader), för att nå en budget i balans 2012. Detta beaktas i bokslutet för 2012
så att underskottet balanserar kommunens prognostiserade överskott för 2012.
______________________

Expedieras
Ekonomichef
Redovisningsekonom

Justeras
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§ 204

Diarienummer 0767/12

Oavslutade motioner och beredningsuppdrag
I Arbetsordningen för fullmäktige och fullmäktigeberedningarna framgår i § 32 att
fullmäktiges presidium årligen ska redovisa de motioner som inte är färdigberedda.
I § 36 stadgas att en motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väcktes. Av § 36 framgår också att om en beredning inte kan avslutas inom ett år ska
detta, och vad som har framkommit vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
I skrivelse av 2012-10-08 redovisas oavslutade motioner och beredningsuppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-10-22 att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppmana
beredningarna att redovisa sina beredningsuppdrag inom föreskriven tid. Kommunstyrelsen
föreslår i övrigt att kommunfullmäktige godkänner redovisningen av oavslutade motioner och
beredningsuppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppmana utskotten att tillse att motioner kan
redovisas på kommunfullmäktige inom ett år från det att motionen lämnats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2012-10-22, § 295
Tjänsteskrivelse 2012-10-08
Sammanställning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppmana beredningarna att redovisa sina beredningsuppdrag
inom föreskriven tid. Kommunstyrelsen föreslår i övrigt att kommunfullmäktige godkänner
redovisningen av oavslutade motioner och beredningsuppdrag.
_______________________

Expedieras
Beredningsledare för Demokratiberedningen – Christina Engström (M)
Beredningsledare för beredningen Vuxna och Äldre – Thomas Danielsson (C)
Beredningsledare för beredningen Barn och Ungdom – Astrid Rudbäck (FP)
Beredningsledare för beredningen Miljö- och fysisk planering – Sofia Westergren (M)
Planeringssekreterare – Elin Hjalmarsson

Justeras
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§ 205

Diarienummer 0684/03

Delredovisning - revidering av Översiktsplanen (ÖP) för Stenungsunds
kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 att ärendet Aktualitetsprövning av Översiktsplan
2006, Stenungsunds kommun skulle tillställas beredningen för Miljö och fysisk planering som
skulle gå igenom planen och återkomma till kommunfullmäktige med eventuella förslag på
fördjupningsområden.
Beredningen för Miljö och Fysisk planering såg i enlighet med uppdraget över olika områden
i Översiktsplan för Stenungsund 2006 och begärde därefter uppdraget att ta fram ett
beslutsunderlag för en revidering av Översiktsplan 2006, Stenungsunds kommun.
Beredningen vill bland annat se över och ta fram beslutsunderlag gällande eventuella
ändringar för:
- Riktlinjer för utredningsområde i ÖP06
- Boende i glesbygd
- Ställningstagande gällande handel vid motorväg
- Inarbetande av det regionala perspektivet i form av antagna styrdokument som t.ex. Det
goda livet, Hållbartillväxt, Strukturbilden och K2020.
- Beslut från kommunfullmäktige angående frågeställningar om förändring av översiktsplan
för Anrås 1:3, Anrås 1:4 samt Måröd 1:3 m.fl.
- Inarbetande av antagen Vindbruksplan, tillägg till Översiktsplan 2006
Eventuellt andra förändringar som beredningen upptäcker behov av, kommer även de att
presenteras för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-10 att ge Beredningen för Miljö och Fysisk planering
i uppdrag att arbeta fram ett beslutsunderlag för revidering av Översiktsplan 2006,
Stenungsunds kommun. Beslutsunderlag för revidering av Översiktsplan 2006, Stenungsunds
kommun presenteras på kommunfullmäktigesammanträdet i februari 2013.
Kommunfullmäktige beslutar 2012-10-15 att bordlägga delredovisningen av ärendet till nästa
sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2012-10-15, § 183
Delredovisning 2012-10-15
Kommunfullmäktige 2012-04-10, § 82
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar beredningen Miljö- och fysisk planerings för den skriftliga
delredovisningen av arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för revidering av
Översiktsplan 2006.
_________________________
Justeras
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§ 206

Diarienummer 0826/12

Motion angående Kulturskolan i Stenungsund - Bengt Adielsson (MP)
På kommunfullmäktige 2012-10-15 lämnar Bengt Adielsson in en motion om Kulturskolan i
Stenungsund.
I motionen föreslås:
1. Att kommunfullmäktige ger beredningen Barn och Ungdom i uppdrag att se hur man kan
föra tillbaka kulturskolan till Barn och Utbildning.
2. Att beredningen får i uppdrag att se hur kulturskolan kan få ett breddat samarbete med
skola och förskola.
3. Att uppdra åt beredningen att ge förslag på hur fler ungdomar kan få ta del av
kulturskolans utbud av dans, drama, musik och sång m.m.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-15 att uppta motionen och att ge
kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att till nästa kommunfullmäktigesammanträde ta
fram förslag till beredningsdirektiv.
Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att ansvaret för Kulturskolans
verksamhetstillhörighet inte åvilar kommunfullmäktige utan kommunstyrelsen varför punkt 1
bör utgå. Beträffande de övriga frågeställningarna föreslås att beredningen Barn och Ungdom
får uppdraget att, i ett något bredare perspektiv än vad motionären föreslagit, bereda, inte hur
kulturskolan ska få ett breddat samarbete med skola och förskola, utan en förutsättningslös
beredning av hur ett samarbete ska se ut. Även beträffande frågan om att ge förslag på hur fler
ungdomar kan få ta del av kulturskolans utbud av dans, drama, musik och sång m.m. föreslås
beredningen få en bredare ingång, nämligen att se över Kulturskolans målgrupper, dvs. vilka
som ska ta del av, och i vilken omfattning, Kulturskolans utbud av dans, drama, musik och
sång. Utgångspunkten för beredningens arbete bör vara befintliga ekonomiska ramar.
Beslutsunderlag
Skrivelse av 2012-11-08
Kommunfullmäktige 2012-10-15, § 186
Motion 2012-10-17
Yrkande
Bengt Adielsson (MP): Att motionen i sin helhet lämnas till beredningen Barn och Ungdom
för beredning.
Tilläggsyrkande
Bengt Adielsson (MP): Om kommunfullmäktige säger nej till yrkandet föreslås att
kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda motionens första att-sats, punkt 1.

Forts.
Justeras
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Forts. § 206
Propositionsordning
Ordförande frågar först om motionen i sin helhet ska skickas till beredningen Barn och
Ungdom enligt Bengt Adielssons förslag eller om beredningen Barn och Ungdom ska få i
uppdrag att se hur Kulturskolans samarbete med skola och förskola ska se ut och att se över
Kulturskolans målgrupper, dvs. vilka som ska få ta del av, och i vilken omfattning,
Kulturskolans utbud av dans, drama, musik och sång. utgångspunkten för beredningens arbete
är befintliga ekonomiska ramar – allt enligt förslag från ordförande i kommunfullmäktige Jan
Glimstedt (FP).
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Jan Glimstedts förslag.
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen ska få i uppdrag att bereda motionens första
att-sats, punkt 1 enligt Bengt Adielssons tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen inte ska få något uppdrag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge beredningen Barn och Ungdom i uppdrag att se hur
Kulturskolans samarbete med skola och förskola ska se ut och att se över Kulturskolans
målgrupper, dvs. vilka som ska få ta del av, och i vilken omfattning, Kulturskolans utbud av
dans, drama, musik och sång. Utgångspunkten för beredningens arbete är befintliga
ekonomiska ramar.
Ärendet redovisas senast i november 2013 på kommunfullmäktige.
___________________________

Expedieras
Beredningsledare för beredningen Barn och Ungdom – Astrid Rudbäck
Planeringssekreterare – Elin Hjalmarsson

Justeras
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§ 207

Diarienummer 0827/12

Motion från Janette Olsson (S) om att arbeta förebyggande med fallolyckor
bland äldre i Stenungsunds kommun
På kommunfullmäktige 2012-10-15 lämnar Janette Olsson (S) in en motion om arbetet med
förebyggande fallprevention i Stenungsunds kommun.
I motionen föreslås följande:
1. Kommunfullmäktige initierar en inventering av vilket förebyggande arbete som görs idag.
2. Kommunfullmäktige initierar en översyn av hur man i Stenungsunds kommun kan arbeta
förebyggande med fallolyckor hos äldre samt att man utvecklar detta arbete.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-15 att uppta motionen och att ge
kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att ta till nästa kommunfullmäktigesammanträde ta
fram förslag till beredningsdirektiv.
Ordförande i kommunfullmäktige, Jan Glimstedt (FP) förslår att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen.
Konstateras att motioner ska besvaras inom ett år från det att de ställdes. Ärende redovisas
senast i november 2013 på kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse av 2012-11-08
Kommunfullmäktige 2012-10-15, § 187
Motion 2012-10-17
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen om att
arbeta förebyggande med fallolyckor bland äldre i Stenungsunds kommun.
Ärende redovisas senast i november 2013 på kommunfullmäktige.
_________________________

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justeras
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§ 208

Diarienummer 0836/12

Motion till kommunfullmäktige i Stenungsund gällande att utveckla
medborgardialogen - Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V)
Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V) har lämnat in en motion om att utveckla
medborgardialogen. Man föreslår att:
• Allmänhetens frågestund införs på kommunfullmäktigemötena.
• Möjligheten att utveckla dialogen med kommunens invånare via de sociala medierna.
utreds
Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att det i den av kommunfullmäktige 2009-06-08
antagna e-strategin för 2010-2015 står att medborgarnas åsikter i enskilda frågor ska kunna
inhämtas via nätet, ex. webbpanel. Det innebär att frågan kommer att beaktas i
handlingsplanen för 2013-2014. Konstateras också att kommunfullmäktige 2010-06-21
beslutade att ha kvar allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktiges
budgetsammanträde men att i övrigt hänvisa till kommundelsstämmorna och i
Synpunktshanteringen på webben. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att Demokratiberedningen får i uppdrag att bereda
motionen och att ärendet redovisas senast mars 2013 på kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2012-11-08
Motion 2012-10-24
Yrkande
Jan Alexandersson (V): uppdraget till Demokratiberedningen bör vara i enlighet med
motionens intentioner nämligen att utveckla medborgardialogen genom att allmänhetens
frågestund införs på kommunfullmäktigemötena och att möjligheten att utveckla dialogen
med kommunens invånare via de sociala medierna utreds.
Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Jan Alexanderssons
yrkande eller förslag från kommunfullmäktiges ordförande Jan Glimstedt (FP) och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag från kommunfullmäktiges ordförande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge Demokratiberedningen i uppdrag att bereda motionen om att
utveckla medborgardialogen. Ärendet redovisas senast mars 2013 på kommunfullmäktige.
_________________________
Expedieras
Beredningsledare i Demokratiberedningen – Christina Engström (M)
Justeras
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§ 209

Diarienummer 0838/12

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i Teknisk
myndighetsnämnd - Thomas Danielsson (C)
Thomas Danielsson (C) har i skrivelse av 2012-10-23 begärt att få bli entledigad från
uppdraget som ersättare i tekniska myndighetsnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2012-10-23
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Thomas Danielsson (C) från uppdraget som ersättare i
tekniska myndighetsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jonas Hallgren (C) till ny ersättare i tekniska
myndighetsnämnden till och med 2014-12-31.
_________________________

Expedieras
Thomas Danielsson (C)
Jonas Hallgren (C)
Registrator – Carin Olsson
Personalassisten – Harrieth Nikell
Ordförande i tekniska myndighetsnämnden – Jakob Hallman (KD)
Sekreterare i tekniska myndighetsnämnden – Helena Franzén

Justeras
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§ 210

Diarienummer 0837/12

Motion från Anneli Holmén (MP) om att ge ersättare i Kommunstyrelsen
rätt att yttra sig under Kommunstyrelse- sammanträden mén (MP)
Anneli Holmén har 2012-10-24 lämnat in en motion om ersättares rätt att yttra sig under
kommunstyrelsens sammanträden.
Motionen inkom mellan två kommunfullmäktigesammanträden varför kommunfullmäktiges
ordförande Jan Glimstedt (V), i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning,
överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2012-11-08
Motion 2012-10-24
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att kommunfullmäktiges ordförande överlämnat motionen
om rätten att yttra sig under kommunstyrelsens sammanträden till kommunstyrelsen för
beredning och att ärendet redovisas senast i mars 2013 på kommunfullmäktige.
_________________________

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justeras
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§ 211

Kommunrevisionen redogör för resultatet av workshopen på förra
kommunfullmäktige
Ordförande i kommunrevisionen Staffan Wretborn redogör för resultatet av den workshop
som kommunrevisionen genomförde tillsammans med de sakkunniga revisorerna på
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2012.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för redovisning av resultatet av den workshop som
kommunrevisionen genomförde tillsammans med de sakkunniga revisorerna på
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2012.
_________________________

Justeras

40

