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Beslutande 
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Ersättare 
Inga ersättare närvarade. 
 
Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Richard Brown, kommunsekreterare 
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Kommunfullmäktige 
 
Justeringsdatum: 2020-06-16 
Paragrafer: 97-117  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-16 
Datum då anslaget tas ned: 2020-07-08 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Richard Brown  
sekreterare 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 97  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan enligt följande: 
 
Utgående ärenden: 

 Allmänhetens frågestund. 
 Revisionsrapport - Granskning av bokslut 2019-12-31 Stenungsunds kommun. 
 Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, taxa för vatten och avlopp VA. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 98  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Beslut 
Ärendet utgår. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 99 Dnr: KS 2020/3 
 
Aktuell kommuninformation 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Bo Pettersson (S) informerar om följande: 
 

 Reducerat kommunfullmäktige. 
 Till följd av Coronapandemin tvingas kommunen ställa in årliga större 

sammankomster. 
 Feriearbete. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 100 Dnr: KS 2020/415 
 
Stenungsund kommuns ekonomiska uppföljning för april 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten Uppföljning och prognos april 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utfallet för perioden uppgår till 50,0 mnkr, vilket kan jämföras med 33,0 mnkr vid samma 
period föregående år.  

Prognosen för helåret är 32,6 mnkr, vilket är 9,3 mnkr bättre än budgeterade 23,4 mnkr. Den 
enskilt största posten som förklarar överskottet avser försäljning av exploateringsfastigheter. 
Exkluderas försäljning av exploateringsfastigheter är prognosen 25,4 mnkr. Exkluderas även 
årets förändring av ansvarsförbindelsen är prognosen 10,3 mnkr. 

Prognosen är 26,9 mnkr bättre än den prognos som presenterades för mars och förbättringen 
härrör främst till de generella statsbidrag kommunen förväntas erhålla som kompensation för 
skattebortfallet kopplat till den ekonomiska krisen med anledning av covid-19.  Samtliga 
sektorer har också vidtagit sparåtgärder för att anpassa verksamheten till budgeten, vilket 
också påverkar prognosen väsentligt. 

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 46,4 mnkr för perioden. Prognosen är 233,8 mnkr, 
vilket är 83,5 mnkr lägre än årets investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Tjänsteskrivelse 2020-05-14 
Uppföljning och prognos april 2020 
Skrivelse tidiga åtgärder budget 2021, 2020-05-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Maria Renfors (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet kommunstyrelsens förslag 
och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 101 Dnr: KS 2018/108 
 
Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal samt avtal med Trafikverket 
för detaljplanen Spekeröds handelsområde 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till tidigare upprättat 
marköverlåtelseavtal, godkänt av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37, samt godkänna 
upprättat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Stenungsunds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För Detaljplanen för Spekeröd handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 mfl har ett 
marköverlåtelseavtal tidigare godkänts av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37.  Ett 
tilläggsavtal har nu upprättats för att korrigera säkerheten i marköverlåtelseavtalet. 
I övrigt ska marköverlåtelseavtalet gälla med oförändrade villkor. 
 
Ett medfinansieringsavtal har upprättats med Trafikverket för de åtgärder som detaljplanen 
medför på och intill befintliga vägar utanför området. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-10 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Tillägg till marköverlåtelseavtal 
Medfinansieringsavtal med Trafikverket 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
 
 

11



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

Beslut skickas till 
Lisa.bertilsson@stenungusnd.se 
 
 

12



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 102 Dnr: KS 2018/125 
 
Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter 
Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Spekeröds handelsområde.  
 
Reservation 
Johan Thunberg (MP) reserverar sig till förmån för Helena Järpstens (ST) förslag 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har förvaltningen låtit upprätta 
förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 
1:66 med flera. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering 
av ett handelsområde vid Stora Höga-motet. Detaljplanen avses innefatta byggnader för 
volymhandel inklusive livsmedel samt kontor och småindustri, lager och partihandel. I ÖP06 
visas en del av Jörlanda-Berg 1:66 som område för verksamheter. 

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om E6 och söder om väg 650 (gamla E6). 
Den södra gränsen sammanfaller med gräns för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster utgör 
riksintresse för naturvård detaljplanområdesgräns. Mellan planområdet och rastplatsen finns 
ett bestånd av ädellövskog. 

Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 utgör den största 
delen av planområdet tillsammans med de i norr angränsande fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 
2:3, 2:4 och Spekeröds-Apleröd 1:10. Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen 
ängsmark i söder, skog i norr och en skogsridå i öster. Dagens tillfartsväg passerar en rastplats 
samt ett mindre småindustriområde med bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse 
fordonsservice. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-10 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-04-02 
Plankarta 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning  
Granskningsredogörelse 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Järpsten (ST) föreslår att ytan för dagligvaruhandel begränsas till de 5000 
kvadratmeter som återfinns i beslutsunderlaget handelsutredning. 
 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Emma Ramhult (V) tillstyrker Helena Järpstens (ST) förslag 
 
Jan Rudén (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Johan Thunberg (MP) tillstyrker Helena Järpstens (ST) förslag 
 
Lisbet Svensson (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 

 
 

14



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 103 Dnr: KS 2019/233 
 
Godkännande av granskningsutlåtande för ändring av detaljplan för 
Hallerna etapp II, ny högstadieskola, del av fastigheterna 
Kyrkenorum 5:1 och 6:1 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringen av detaljplanen i enlighet med 5 kap 27 § 
plan-och bygglagen (2010:900). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ändringen syftar till att utöka byggrättens omfattning för att möjliggöra att en skola kan 
byggas inom området. Användningen utökas samtidigt till CS – centrum och skola för att 
tydliggöra att en skola kan byggas inom området. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Tjänsteskrivelse 2020-04-30 
Plankarta antagen 2004-12-13 med ändring daterad 2020-05-14 
Planbeskrivning Ändring 2020-05-14 
Granskningsutlåtande, 2020-05-14 
Samrådsredogörelse, 2020-10-31 
Planbeskrivning 2004-12-13 
Genomförandebeskrivning 2004-12-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden fråga om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Inlägg i debatten 
Emma Ramhult (V) gör ett inlägg i debatten. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

Beslut skickas till 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
Helena.cessford@stenungsund.se 
Thomas.dahl@stenungsundshem.se 
Fredrik.lofgren@stenungsundshem.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 104 Dnr: KS 2018/321 
 
Omfördelning av investeringsbudget på grund av utbyggnad av 
gång- och cykelväg längs väg 574 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 2 800 tkr ur totala investeringsbudgeten för 
utbyggnad gång- och cykelvägar för färdigställandet av gång- och cykelväg längs väg 574. 

 
Protokollsanteckning  
Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning: Stenungsunds kommun har en antagen 
mobilitetstrategi där inriktningen och ambitionen är att öka andelen resor som våra 
kommuninvånare går till fots eller cyklar. Byggandet av gång och cykelvägar kommer därför 
prioriteras de kommande åren. När Trafikverket är med och ställer krav kan kostnaderna bli 
orimligt höga. Moderaterna anser att det är viktigt att kommunen på ett tidigt stadium försöker 
hitta alternativa lösningar i de fall löpmeterpriset kan antas bli väsentligt högre än den för 
gång och cykel-vägar genomsnittliga kostnaden. 

Samtliga partier i kommunfullmäktige ställer sig bakom protokollsanteckningen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söder ut till korsningen Anråsvägen- väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
2016 ansökte kommunen om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra Götalandsregionen 
(VGR). Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för vägplan, planering och 
projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen (byggnationen av cykelbanan). 
Första budget som togs fram 2018 för cykelbanan var 7,1 mnkr där kostnaden för 
Stenungsunds kommun är 3,0 mnkr. Budgeten byggde på en första skattning i ett tidigt skede. 
 
Ny budget som togs fram 2019 med hänsyn till projektets specifika förutsättningar, där bland 
annat tillkommande geotekniska lösningar för bron medför ökade kostnader. Ny budget är satt 
till 13 mnkr där kostnaden för kommunen är 5,8 mnkr, en ökning för kommunen med 2,8 
mnkr. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

 
Ökningen beror på de på geotekniska förutsättningarna vid Anråseån, bro, marknadsläget, 
naturmiljö och arkeologi. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 23 mars 2020 till förvaltningen med uppdraget 
att utreda av alternativa möjligheter. Alternativt förslag är att låta anlägga cykelbanan utefter 
en upptrampad stig och ansluta cykelbanan mot Stora vägen till blandtrafik söder om bron och 
sedan leda in oskyddade trafikanter till förlängning av cykelbanan igen.  
Detta alternativ uppgår till en kostnad av 5,3 mnkr, detta innebär en minskning av den totala 
budgeten av investeringsprojektet på 0,5 mnkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-10 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Bilaga 1, GC-nät 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Lisbeth Svensson (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Nedzad Deumic (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Jan Rudén (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 105 Dnr: KS 2020/301 
 
Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, taxa för vatten och 
avlopp VA 
 
Beslut 
Ärendet utgår. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 106 Dnr: KS 2020/342 
 
Ny timtaxa och ny debiteringsmodell för plankostnad 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 
 Vid detaljplanearbete ska kommunens samtliga kostnader för egen personal, konsulter 

och utredningar mm som kan hänföras till detaljplanearbetet debiteras 
sökande/exploatör löpande enligt tecknade plankostnadsavtal när inte planavgift 
tillämpas. 

 
 Timtaxa för samhällsbyggnads personal vid detaljplanearbete med extern aktör ska 

vara 1000 kr/tim, taxan ska uppräknas enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). 

 
 Timtaxa vid detaljplanearbete för interna projekt ska vara personalens faktiska 

lönekostnader. 
 

 Den nya debiteringsmodellen gäller för plankostnadsavtal som tecknas efter att 
beslutet vunnit laga kraft i kommunfullmäktige. 
 

 Utvärdering genomförs efter två år för att undersöka hur arbetet med den nya timtaxan 
och debiteringsmodellen för plankostnad fungerar. Utvärderingen ska även innehålla 
synpunkter från berörda exploatörer. Redovisning görs till allmänna utskottet.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Plan- och bygglagen (PBL) ger möjlighet för kommuner att ta ut en avgift för ärenden om 
detaljplaner och planbesked.  
 
Kostnaden för detaljplanearbete kan tas ut genom planavgift eller plankostnadsavtal. Vid 
planavgift bekostar kommunen initialt detaljplanearbetet och avgiften tas sedan ut vid 
bygglovsansökan. Det är vanligast att plankostanden tas ut i anslutning till planarbetet genom 
förutsättningar i tecknade plankostnadsavtal. Planavgift tillämpas exempelvis när det är flera 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

fastighetsägare som har nytta av en detaljplan och det inte går att teckna plankostnadsavtal 
med samtliga fastighetsägare, exempelvis vid förtätning eller ökade byggrätter. 
  
Stenungsunds kommun tecknar i dagsläget plankostnadsavtal med ett fast uppskattat pris för 
arbetet som kommunens egen personal lägger ner. Kostnad för konsulter, utredningar med 
mera som kan hänföras till detaljplanearbetet debiteras därtill. Eftersom detaljplanearbetet 
ibland kan bli mer komplicerat än vad som först beräknats får kommunen inte alltid täckning 
för den egna personalens kostnader. Förvaltningen föreslår därför att kommunens samtliga 
faktiska kostnader för personal, konsulter och utredningar debiteras exploatör/byggherre 
löpande när inte planavgift tillämpas. För att korrekt nedlagd tid ska kunna debiteras ska 
tidredovisning ske.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med tillägget att ”utvärdering 
genomförs efter två år för att undersöka hur arbetet med den nya timtaxan och 
debiteringsmodellen för plankostnad fungerar. Utvärderingen ska även innehålla synpunkter 
från berörda exploatörer. Redovisning görs till allmänna utskottet.” 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag samt Maria Renfors (M) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
victorien.okouma@stenungsund.se 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 107 Dnr: KS 2020/494 
 
Återbetalning/eftergift av taxa för torgplats med anledning av 
Corona-pandemin 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återbetala/efterge årsavgiften för torgplats under den period 
som verksamheten inte kan bedrivas.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den rådande Coronasituationen och förbudet mot folksamlingar 
överstigande 50 personer beslutade Stenungsunds kommun 2020-03-30 att ingen mer 
torghandel ska bedrivas fram till årsskiftet. Detta har gjort det omöjligt för torghandlarna att 
bedriva sin verksamhet, och det är därför rimligt att de inte ska behöva betala årsavgift för 
sina torgplatser. 
 
Den totala budgeterade intäkten för torghandeln uppgår till 135 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-10 
Tjänsteskrivelse 2020-05-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Markhandläggare Exploatering 
ekonomi@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 108 Dnr: KS 2020/284 
 
Återrapport om skolans resursfördelningsmodell 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att resursfördelningsmodellen justeras genom att 1 000 tkr 
omfördelas internt till kommunala skolor med färre än 100 elever, i dagsläget Ucklumskolan. 
Kostnaderna finansieras inom ram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av skolans resursfördelningsmodell i Stenungsunds kommun.  
 
Förvaltningen anser att nuvarande fördelningsmodell i hög grad uppfyller lagstiftningens 
mening att ”Kommuner ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens 
och elevernas olika förutsättningar och behov”. EY lyfter dock i sin rapport från 2018 att ett 
glesbygdstillägg i resursfördelningsmodellen kan övervägas i den mån små skolenheter 
bedöms nödvändiga. Förvaltningens gör samma bedömning som EY och utifrån detta föreslår 
förvaltningen att resursfördelningsmodell bör justeras genom att 1 000 tkr omfördelas internt 
till kommunala småskolor, skolor med färre än 100 elever. Med denna justering ser 
förvaltningen att kommunala småskolors fördyrande förutsättningar kompenseras delvis. Den 
justerade fördelningsmodellen påverkar inte bidrag på lika villkor då den endast sker internt 
och blir därmed inte kostnadsdrivande för kommunen. Den minskar dock samtidigt 
rambudgeten för skolor med fler än 100 elever.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Välfärdsutskottet 2020-05-06 
Tjänsteskrivelse 2020-03-24 
Bilaga - Statsbidrag: Likvärd skola-peng 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
roland.persson@stenungsund.se 
marie.wrethander@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 109 Dnr: KS 2019/702 
 
Riktlinjer för samspelet mellan politiker och förvaltningen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dokumentet Riktlinjer mellan politiker och 
förvaltning.  

Kommunfullmäktige beslutar att demokratiberedningen årligen ser över och utvärderar 
riktlinjerna. Revideringar ska antas i kommunfullmäktige under första kvartalet varje år.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har efter en remiss från kommunfullmäktige tagit fram ett reviderat 
förslag till riktlinjer mellan politiker och tjänstemän. Av förslaget framgår bland annat 
samspelet mellan politiker och tjänstepersoner ska bygga på att det finns ett förtroendefullt 
klimat mellan politiken och förvaltningen. Det framgår också att förtroendevalda fattar beslut 
i grupp och tjänstepersoner enskilt.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-25 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
Riktlinjer för samspelet mellan politiker och tjänstemän 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Maria Renfors (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med tillägget att riktlinjerna ska ses 
över årligen av demokratiberedningen och beslut om revideringar ska antas på 
kommunfullmäktigesammanträdet under första kvartalet varje år. 
  
Helena Järpsten (ST) föreslår att ärendet återremitteras.  
  
Johan Thunberg (MP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
  
Emma Ramhult (V) föreslår att ärendet återremitteras. 
  
Alexandra Odelsheim (SD) föreslår att ärendet återremitteras. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

Alexandra Ward-Slotte (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
  
Bo Petterssons (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med tillägget att riktlinjerna 
utvärderas första kvartal varje år. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden frågar först om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. Sedan frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag och Maria Renfors (M) och Bo Petterssons (S) tilläggsförslag 
och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 110 Dnr: KS 2020/482 
 
Uppdragsbeskrivning för Folkhälsorådet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta demokratiberedningens förslag till uppdragsbeskrivning 
för folkhälsorådet med följande komplettering:  

 
 Under avsnittet folkhälsorådets uppdrag och sammansättning ändras:  

 
Arbeta efter gällande dokument så som, Vision 2035 Stenungsund med där tillhörande 
dokument samt beslutad kommunal folkhälsoplan. Likaså Västra Hälso- och 
Sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument.  
 
Till: 
 
Arbeta efter gällande dokument såsom bland annat Stenungsunds kommuns Vision 
2035, program för social hållbarhet och strategiska plan med inriktningsmål samt 
Västra Götalandsregionens budget, regionala utvecklingsstrategi och Västra hälso- 
och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument.   

 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdragsbeskrivningen upphör att gälla i slutet av 
innevarande avtalsperiod. Demokratiberedningen ansvarar för att revidera dokumentet.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har tagit fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för folkhälsorådet. 
Uppdragsbeskrivningen bygger på det samverkansavtal som har tecknats mellan 
Stenungsunds kommun och Västra Götalandsregionen. Den innehåller skrivningar om syfte 
och mål med folkhälsorådet samt beskrivning av rådets uppdrag och sammansättning.  
 
Om uppdragsbeskrivningen och övriga styrdokument har, eller över tid utvecklar, mot 
varandra stridande föreskrifter gäller avtalet och andra styrdokument framför 
uppdragsbeskrivningen. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Tjänsteskrivelse 2020-05-12 
Folkhälsorådet uppdragsbeskrivning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Johnny Alexandersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 111 Dnr: KS 2020/285 
 
Motion om begäran att utreda kostnader kopplade till 
flyktinginvandring - Alexandra Odelsheim (SD) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Protokollsanteckning 
Maria Renfors (M) anmäler att hon vill att följande motivering till avslag noteras till 
protokollet:  
Rubriken för motionen kan föranleda en att tro att det handlar om att summera de kostnader 
kommunen haft i samband med flyktingkrisen 2015. Det fanns, och finns fortfarande, en bred 
kritik om att kommunerna fick ta ett stort ansvar för beslut fattade på nationell nivå och att 
kostnaderna inte fullt ut täcktes av de ”flyktingmiljarder” som betalats ut sedan 2015. Genom 
att klargöra de extraordinära kostnaderna Stenungsund hade, och för vissa ingångna avtal 
fortfarande har, skulle vi kunna dra lärdomar och ha en beredskap om något liknande skulle 
hända igen. Dessa fakta finns redan och går relativt snabbt att sammanställa.    
  
Men när man läser SD:s motion inser man att det inte alls är det motionen tar sikte på. SD 
vill ”utreda de ekonomiska konsekvenserna för kommunens ekonomi på grund av den 
pågående flyktinginvandringen” vilket i praktiken innebär att vi skulle behöva särskilja 
nyanlända i alla delar av de kommunala verksamheterna. Detta tycker vi leder oss helt fel.  
  
Vi vet redan kostnaden för till exempel barn i förskolan, för arbetslösa med försörjningsstöd 
och för äldre med hemtjänst. Det ska inte spela någon roll varifrån en människa kommer eller 
i vilket skede av livet man befinner sig. Vi som bor i Stenungsund ska alla ska ha samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Därför är det viktigt att vi som politiker säkerställer 
att våra kommuninvånare ges bra förutsättningar, men också att vi är tydliga med vilka 
förväntningar vi har och vad som krävs för att vi ska kunna fortsätta hålla en hög kvalitet 
inom utbildning, omsorg och fritid.  
 
Vi behöver målmedvetet arbeta för att så många som möjligt kan vara med och bidra till vår 
gemensamma välfärd. Trygga kommuninvånare, med tillräckliga kunskaper för att få ett jobb 
eller starta ett företag och bli självförsörjande är det som kommer bidra till ett bättre 
Stenungsund. Inte en utredning om kostnader uppdelade på om du är född i Sverige eller inte. 
Därför yrkar vi avslag för SD:s motion.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

 
Melisa Nilsson (S) med stöd från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Stenungsundspartiet, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet anmäler att hon vill att följande motivering till avslag noteras 
till protokollet: SD föreslår i sin motion att kommunen ska utreda kostnader som är 
sammankopplade med asylinvandring och illegala invandrare samt att utreda 
undanträngningseffekterna, det vill säga kostnader för ökad köbildning när det gäller tillgång 
till bostads- och välfärdstjänster. Förvaltningen följer regelbundet upp kostnader för 
mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända. 
 
Personer som vistas illegalt i landet faller primärt under andra myndigheters ansvar. 
Kommunen har enbart ett väldigt begränsat ansvar för dessa personer. Stenungsunds 
kostnader för denna grupp är därför försumbar. Stenungsund kommun kan således inte ha 
någon uppfattning om kostnaderna för denna grupp. 
 
Socialdemokraterna, Stenungsundspartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
anser inte att ytterligare utredning kring kostnader än de uppföljningar som redan görs är 
nödvändiga. Sverige har en reglerad invandring som beslutats i bred politisk enighet i 
Sveriges riksdag. Utifrån denna ska Sverige, och de i Sverige ingående kommunerna, ta emot 
flyktingar som söker och har behov av skydd. Alla som har rätt att bo i vår kommun ska ha 
rättigheter och skyldigheter. Alla som bor i kommunen kommer att både bidra och, i olika 
skeden i sitt liv, behöva hjälp och stöd. Därför räknar vi inte på ekonomisk lönsamhet, eller 
kostnader, för olika grupper som exempelvis barn, äldre eller personer med 
funktionsnedsättning. Vi vet att vi alla, när vi exempelvis går i förskola, skola eller när vi 
behöver äldreomsorg, kostar mer än vad vi just då bidrar med. På samma sätt betraktar vi i 
den politiska ledningen (S), (ST), (C), (V), (MP) människor med olika bakgrund. 
Alla i Stenungsund bidrar på sikt till att bygga vår kommun stark även om de på kort sikt kan 
behöva både hjälp och stöd. 
 
Reservation 
Alexandra Odelsheim (SD), Ulla Johansson (SD), John Hansson (SD) och Rolf Malmborg 
(SD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Odelsheim (SD) inkom den 20 mars 2020 med en motion där hon begär en 
utredning av kostnader kopplade till flyktinginvandring. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Kommunstyrelsen 2020-04-27 
Motion 2020-03-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

Maria Renfors (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med följande motivering: 
Rubriken för motionen kan föranleda en att tro att det handlar om att summera de kostnader 
kommunen haft i samband med flyktingkrisen 2015. Det fanns, och finns fortfarande, en bred 
kritik om att kommunerna fick ta ett stort ansvar för beslut fattade på nationell nivå och att 
kostnaderna inte fullt ut täcktes av de ”flyktingmiljarder” som betalats ut sedan 2015. Genom 
att klargöra de extraordinära kostnaderna Stenungsund hade, och för vissa ingångna avtal 
fortfarande har, skulle vi kunna dra lärdomar och ha en beredskap om något liknande skulle 
hända igen. Dessa fakta finns redan och går relativt snabbt att sammanställa.    
  
Men när man läser SD:s motion inser man att det inte alls är det motionen tar sikte på. SD 
vill ”utreda de ekonomiska konsekvenserna för kommunens ekonomi på grund av den 
pågående flyktinginvandringen” vilket i praktiken innebär att vi skulle behöva särskilja 
nyanlända i alla delar av de kommunala verksamheterna. Detta tycker vi leder oss helt fel.  
  
Vi vet redan kostnaden för till exempel barn i förskolan, för arbetslösa med försörjningsstöd 
och för äldre med hemtjänst. Det ska inte spela någon roll varifrån en människa kommer eller 
i vilket skede av livet man befinner sig. Vi som bor i Stenungsund ska alla ska ha samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Därför är det viktigt att vi som politiker säkerställer 
att våra kommuninvånare ges bra förutsättningar, men också att vi är tydliga med vilka 
förväntningar vi har och vad som krävs för att vi ska kunna fortsätta hålla en hög kvalitet 
inom utbildning, omsorg och fritid.  
 
Vi behöver målmedvetet arbeta för att så många som möjligt kan vara med och bidra till vår 
gemensamma välfärd. Trygga kommuninvånare, med tillräckliga kunskaper för att få ett jobb 
eller starta ett företag och bli självförsörjande är det som kommer bidra till ett bättre 
Stenungsund. Inte en utredning om kostnader uppdelade på om du är född i Sverige eller inte. 
Därför yrkar vi avslag för SD:s motion.  
 
Melisa Nilsson (S) med stöd från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Stenungsundspartiet, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillstyrker kommunstyrelsens förslag med följande motivering: 
SD föreslår i sin motion att kommunen ska utreda kostnader som är sammankopplade med 
asylinvandring och illegala invandrare samt att utreda undanträngningseffekterna, det vill 
säga kostnader för ökad köbildning när det gäller tillgång till bostads- och välfärdstjänster. 
Förvaltningen följer regelbundet upp kostnader för mottagandet av ensamkommande barn 
och nyanlända. 
 
Personer som vistas illegalt i landet faller primärt under andra myndigheters ansvar. 
Kommunen har enbart ett väldigt begränsat ansvar för dessa personer. Stenungsunds 
kostnader för denna grupp är därför försumbar. Stenungsund kommun kan således inte ha 
någon uppfattning om kostnaderna för denna grupp. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

Socialdemokraterna, Stenungsundspartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
anser inte att ytterligare utredning kring kostnader än de uppföljningar som redan görs är 
nödvändiga. Sverige har en reglerad invandring som beslutats i bred politisk enighet i 
Sveriges riksdag. Utifrån denna ska Sverige, och de i Sverige ingående kommunerna, ta emot 
flyktingar som söker och har behov av skydd. Alla som har rätt att bo i vår kommun ska ha 
rättigheter och skyldigheter. Alla som bor i kommunen kommer att både bidra och, i olika 
skeden i sitt liv, behöva hjälp och stöd. Därför räknar vi inte på ekonomisk lönsamhet, eller 
kostnader, för olika grupper som exempelvis barn, äldre eller personer med 
funktionsnedsättning. Vi vet att vi alla, när vi exempelvis går i förskola, skola eller när vi 
behöver äldreomsorg, kostar mer än vad vi just då bidrar med. På samma sätt betraktar vi i 
den politiska ledningen (S), (ST), (C), (V), (MP) människor med olika bakgrund. 
Alla i Stenungsund bidrar på sikt till att bygga vår kommun stark även om de på kort sikt kan 
behöva både hjälp och stöd. 
 
Nedzad Deumic (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Emma Ramhult (V) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Johnny Alexandersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Johan Thunberg (MP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
John Hansson (SD) föreslår i första hand bifall till motionen och i andra hand att ärendet 
bordläggs.  
 
Lisbeth Svensson (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag och tillstyrker Maria Renfors (M) 
motivering. 
 
Sanida Okanovic (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden frågar först om ärendet ska 
bordläggas eller avgöras idag. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. Sedan frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag och konstaterar att så sker.  
 
Inlägg i debatten 
Ulla Johansson (SD) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
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Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 112 Dnr: KS 2020/282 
 
Revisionsrapport - Granskning av bokslut 2019-12-31 
Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Ärendet utgår. 
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§ 113 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - 
Mats Thuresson (MP) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mats Thuresson (MP) som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mats Thuresson (MP) inkom den 18 maj 2020 med begäran om entledigande som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2020-05-18 
 
Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 
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§ 114 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ordinarie ledamot och ersättare i kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Nedzad Deumic (KD) till ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jakob Hallman (KD) till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Katja Nikula (S) föreslår Nedzad Deumic (KD) som ordinarie ledamot och Jakob Hallman 
(KD) som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Katja Nikulas (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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§ 115 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av andre vice ordförande i kommundelsstämman Hasselbacken, 
Kopper, Kyrkenorum och Hallerna 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Nedzad Deumic (KD) till andre vice ordförande i 
kommundelsstämman Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och Hallerna. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Katja Nikula (S) föreslår Nedzad Deumic (KD) som andre vice ordförande i 
kommundelsstämman Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och Hallerna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Katja Nikulas (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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§ 116 Dnr: KS 2020/548 
 
Inställda kommundelsstämmor i Stenungsunds kommun under 
2020 till följd av Coronapandemin 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ställa in samtliga kommundelsstämmor i Stenungsunds 
kommun under 2020 till följd av Coronapandemin samt att ge demokratiberedningen i 
uppdrag att bereda ett alternativ till hur dialogen med kommuninvånarna kan genomföras i 
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 27 mars 2020 fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer till följd av 
Coronapandemin. Som vid tidigare beslut är det ingen allmän rekommendation, utan ett 
skarpt beslut av regeringen. Förbudet är straffsanktionerat. Den som ändå anordnar en sådan 
sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till sex månader.  
 
De senaste åren har antalet åhörare på kommundelsstämmorna i Stenungsunds kommun vid 
flertalet tillfällen överstigit 50 personer vilket innebär en risk för brott mot regeringens 
förbud.  
 
Kommunfullmäktiges presidium diskuterade frågan den 1 juni och gav förvaltningen i 
uppdrag att ta fram underlag för ett politiskt beslut om att ställa in samtliga 
kommundelsstämmor i Stenungsunds kommun under 2020 med hänvisning till regeringens 
beslut till följd av Coronapandemin. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-10 
Tjänsteskrivelse 2020-06-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
kommunfullmäktige ger demokratiberedningen i uppdrag att bereda ett alternativ till hur 
dialogen med kommuninvånarna kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

 
Helena Järpsten (ST) tillstyrker kommunstyrelsens och Nedzad Deumic (KD) förslag. 
 
Sanida Okanovic (S) tillstyrker kommunstyrelsens och Nedzad Deumic (KD) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och Nedzad Deumic (KD) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 117  
 
Information flytt av kommunfullmäktigesammanträdet från den 10 
september till den 24 september 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen att kommunfullmäktigesammanträdet den 10 
september flyttas till den 24 september. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om att kommunfullmäktigesammanträdet den 10 september flyttas 
till den 24 september. 
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