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Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2020-09-24 
Tid: 17:00-21:25 
Plats: Kulturhuset Fregatten 
 
Beslutande 
Johnny Alexandersson (S) ersätter Katja Nikula (S) 
Linda-Maria Hermansson (C), ordförande 
Lillemor Arvidsson (M), andre vice ordförande 
Bo Pettersson (S) 
Ida Melin (S) ersätter Melisa Nilsson (S) 
Morgan Andersson (S) 
Sanida Okanovic (S) 
Lars-Ebbe Pettersson (S) 
Olof Lundberg (S) 
Martina Pettersson (S) ersätter Janette Olsson (S) 
Jan Rudén (S) 
Himan Mojtahedi (S) 
Roger Andersson (S) 
Gunnel Lundgren (S) 
Claes Olsson (S) 
Berith Svensson (S) ersätter Ritva Stubelius (S) 
Tomas Olsson (C) ersätter Thomas Danielsson (C) 
Håkan Hermansson (C) ersätter Camilla Pedersen (C) 
Helena Järpsten (ST) 
Robert Engström (ST) 
Agneta Pettersson Bell (ST) ersätter Linda Ekdahl (ST) 
Emma Ramhult (V) 
Conny Nilsson (V) ersätter Jan Alexandersson (V) 
Annika Åberg - Darell (V) ersätter Birgit Lövkvist (V) 
Charlotte Edström (MP) ersätter Jimmy Lövgren (MP) §§ 118-124 
Jimmy Lövgren (MP) §§ 125-149 
Johan Thunberg (MP) 
Krister Persson (M) ersätter Michael Ernfors (M)  
Maria Renfors (M) 
Mats Gjertz (M) ersätter Johan Jönsson (M) 
Eva Fredriksson (M) ersätter Torgny Wiking (M) 
Wouter Fortgens (M) 
Helena Nävergårdh (M) 
Martin Brink (M) 
Maggie Robertsson (M) 
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Alexandra Ward-Slotte (M) 
Peter Öberg (M) 
Camilla Brocker (M) 
Lisbeth Svensson (L) 
Magnus Bennsten (L) ersätter Göder Bergermo (L) 
Ingemar Hadartz (L) ersätter Maria Möller Berntsson (L) 
Lennart Svensson (L) 
Nedzad Deumic (KD) 
Jakob Hallman (KD) 
Ingemar Porsefeldt (KD) ersätter Uno Danielsson (KD) 
John Hansson (SD) 
Ulla Johansson (SD) §§ 118-137 
Rolf Malmborg (SD) 
 
 
Ersättare 
Ingemar Johansson (S) ersättare 
Ann Christensen (S) ersättare 
Charlotte Edström (MP) §§ 125-149 
 
 
Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Erica Bjärsved, ekonomichef § 124 
Hans Gillenius (L), kommunrevisor § 137 
Richard Brown, kommunsekreterare 
 
 
 
Justeringsdag: 2020-10-01 
 
Justerare: Helena Nävergårdh (M) 
 Håkan Hermansson (C)  
 
 
 
 
Richard Brown Linda-Maria Hermansson (C)  Helena Nävergårdh (M) Håkan Hermansson (C)  
sekreterare ordförande justerare justerare 
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Kommunfullmäktige 
 
Justeringsdatum: 2020-10-01 
Paragrafer: 118-149  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-01 
Datum då anslaget tas ned: 2020-10-22 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Richard Brown  
sekreterare 
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Innehållsförteckning 

 

    

§ 118 Fastställande av föredragningslistan   

§ 119 Allmänhetens frågestund   

§ 120 Enkel fråga till allmänna utskottets ordförande - 

Maria Renfors (M) 

KS 2020/113  

§ 121 Enkel fråga till allmänna utskottets ordförande - 

Johan Jönsson (M) 

KS 2020/113  

§ 122 Enkel fråga till välfärdsutskottet ordförande - 

Maria Renfors (M) 

KS 2020/113  

§ 123 Motion - Utveckla samarbetet kring våra 

ungdomar initierat av Maria Renfors (M) 

KS 2020/731  

§ 124 Strategisk plan 2021-2023, budget 2021 KS 2020/233  

§ 125 Överenskommelse med Trafikverket gällande 

förutsättningar inför projektering av 

resecentrum 

KS 2018/91  

§ 126 Tillägg av objekt relaterat till projektet 

resecentrum 

KS 2018/91  

§ 127 Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, 

taxa för vatten och avlopp VA 

KS 2020/301  

§ 128 Hantering av budgetunderskott 2019 för Södra 

Bohusläns räddningstjänstförbund 

KS 2020/535  

§ 129 Svar på återremiss - Riktlinjer för hot och våld KS 2020/41  

§ 130 Ändring i lokala ordningsföreskrifterna 

avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska 

varor 

KS 2020/651  

§ 131 Förlängning av tidigare beslut om att tillåta 

digitalt deltagande på kommunstyrelsens 

sammanträden 

KS 2019/585  

§ 132 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 

2021 

KS 2020/638  
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§ 133 Tillsättande av en tillfällig beredning för att 

utveckla kommundelsstämmorna - 

beredningsdirektiv 

KS 2020/582  

§ 134 Tillfälligt föreningsstöd till följd av Covid-19 KS 2020/649  

§ 135 Gymnasieplan för perioden 2020–2022 KS 2020/503  

§ 136 Rapportering av Lex Maria och Lex Sarah 

januari - april 2020 

KS 2020/444  

§ 137 Anmälningsärende - Revisionsrapport, 

granskning av detaljplaneprocessen 2020 

KS 2020/620  

§ 138 Anmälningsärende - Revisionsrapport, 

granskning av IT- och informationssäkerhet 

2020 

KS 2020/781  

§ 139 Begäran om entledigande som ledamot i 

kommunfullmäktige - Jan Alexandersson (V) 

KS 2020/5  

§ 140 Begäran om entledigande som beredningsledare 

i välfärdsberedningen - Jan Alexandersson (V) 

KS 2020/5  

§ 141 Val av ledamot tillika beredningsledare i 

välfärdsberedningen 

KS 2020/6  

§ 142 Begäran om entledigande som ledamot i 

välfärdsberedningen - Maria Möller Berntsson 

(L) 

KS 2020/5  

§ 143 Val av ledamot i välfärdsberedningen KS 2020/6  

§ 144 Begäran om entledigande som ledamot i 

välfärdsberedningen - Camilla Pedersen (C) 

KS 2020/5  

§ 145 Val av ledamot i välfärdsberedningen KS 2020/6  

§ 146 Begäran om entledigande som ledamot i 

demokratiberedningen - Conny Nilsson (V) 

KS 2020/5  

§ 147 Val av ledamot i demokratiberedningen KS 2020/6  

§ 148 Begäran om entledigande som ledamot i sociala 

myndighetsnämnden - Tim Thorsell (Oberoende) 

KS 2020/5  

§ 149 Val av ledamot i sociala myndighetsnämnden KS 2020/6  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 118  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan enligt följande: 
 
Utgående ärende: 

 Allmänhetens frågestund. 
 
 
 

6



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 119  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Beslut 
Ärendet utgår. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 120 Dnr: KS 2020/113 
 
Enkel fråga till allmänna utskottets ordförande - Maria Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) har inkommit med en enkel fråga till allmänna utskottets ordförande.  
 
Maria Renfors (M) ställer följande fråga: Att vidta åtgärder för att minska skadegörelse, 
klotter, inbrott och anlagda bränder borde ligga i alla fastighetsägares intresse. Under 
sommaren har det förekommit omfattande skadegörelse på Jörlanda förskola, en moped 
eldades upp mitt på Stenungskolans skolgård och misstänkta brandbomber hystades in i 
kommunhuset. 
 
Hur säkerställer du som allmänna utskottets ordförande att våra gemensamma fastigheter, och 
därmed även verksamheter, skyddas på ett bra sätt? 
 
Allmänna utskottets ordförande Bo Pettersson (S) svarar muntligen på frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen enkel fråga 
 
Inlägg i debatten 
Maria Renfors (M) och Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 121 Dnr: KS 2020/113 
 
Enkel fråga till allmänna utskottets ordförande - Johan Jönsson (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Wouter Fortgens (M) ställer frågan till allmänna utskottets ordförande Bo Pettersson (S). 
 
Johan Jönsson (M) har ställt följande fråga: Stenungsunds kommun är en intressant del av 
Västsverige för många. Det innebär att både människor och företag vill etablera sig här.  
Företag som kontaktar kommunen för att man är intresserad av att antingen bygga bostäder 
eller verksamheter erbjuds att ”skrivas upp på en lista” men det verkar inte som att kommunen 
som organisation sedan aktivt arbetar med den listan. 
 
Hur arbetar du för att olika företags intresse och vilja att utveckla vår kommun tillvaratas på 
ett bra sätt? 
 
Allmänna utskottets ordförande Bo Pettersson (S) svarar muntligen på frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen enkel fråga 
 
Inlägg i debatten 
Wouter Fortgens (M) och Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 122 Dnr: KS 2020/113 
 
Enkel fråga till välfärdsutskottet ordförande - Maria Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) ställer frågan till välfärdsutskottets ordförande Agneta Pettersson Bell 
(ST). 
 
Maria Renfors (M) har ställt följande fråga: Stenungsunds kommun bedriver 
konferensverksamhet både på kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. I mars, när 
Coronakrisen innebar att hela mötesmarknaden kollapsade, frågade jag kommundirektören 
om hur många vi permitterat från dessa verksamheter men fick svaret att kommuner inte kan 
tillämpa permitteringar och inte bör ”späda på” krisen.  
Det verkar nu som om vi kommer ha ett läge med långvariga effekter på hur människor, 
företag och föreningar kan förväntas mötas och sammanträda.  
 

 Hur har beläggningen påverkats för de kommunala konferenslokalerna? 
 Hur säkerställer kommunen att vi anpassar drift och kostnader så att vi inte gör oss 

skyldiga till otillbörlig konkurrens? 
 
Välfärdsutskottets ordförande Agneta Pettersson Bell (ST) svarar muntligen på frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen enkel fråga 
 
Inlägg i debatten 
Maria Renfors (M) och Agneta Pettersson Bell (ST) gör inlägg i debatten. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 123 Dnr: KS 2020/731 
 
Motion - Utveckla samarbetet kring våra ungdomar initierat av Maria 
Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att Maria Renfors (M) återtar sin motion. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) har inkommit med en motion om att utveckla samarbetet kring våra 
ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen motion 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) återtar sin motion. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 124 Dnr: KS 2020/233 
 
Strategisk plan 2021-2023, budget 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
  
1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona.  
2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 570 tkr och därmed fastställa den 

fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på 10 % motsvarande 1 057 tkr. 
3. Fastställa att partistödet för 2021 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i 

juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till 
varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av 
budgeterat belopp per mandat och år.   

4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 130 mnkr för 2021. 
5. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2021-2023, Budget 2021” med däri ingående ramar 

för drift och investeringar. Följande ändringar ska dock göras: 
 Sidan 8: Ytterligare indikator under inriktningsmålen för utbildning 

- Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få 
behörighet till gymnasiet. 

 Sidan 15: Under rubriken uppdrag ersätts ordet restriktiva med kostnadsmedvetna. 
 Sidan 15: Första punkten under uppdrag ersätts med följande formulering: 

- Att förbereda införandet av koldioxidbudget och identifiera åtgärder som leder till 
en årlig minskningstakt av koldioxidutsläpp i enlighet med VGRs Västra 
Götalands klimatstrategi, Klimat 2030. 

 
6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna 
 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-08-31, Strategisk plan 2021-2023, Budget 2021 
Strategisk plan 2021-2023, Budget 2021 
Budgetförslag 2021 Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna 
Budgetförslag 2021 Sverigedemokraterna 
Yrkande Lärarförbundet 
Yrkande Lärarnas Riksförbund 
Yrkande Vision 
Yrkande Kommunal 
Tilläggsyrkande Kommunal 
Yrkande Arbetsterapeuterna 
Yrkande Psykologförbundet 
Yrkande Vårdförbundet 
 
Reservation 
Ledamöterna i Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för egna förslag under punkt 2 och 5.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S), Håkan Hermansson (C), Agneta Pettersson Bell (ST), Emma Ramhult (V), 
Johan Thunberg (MP), Johan Thunberg (MP), Johnny Alexandersson (S), Morgan Andersson 
(S), Olof Lundberg (S), Himan Mojtahedi (S), Ida Melin (S), Helena Järpsten (ST) och Sanida 
Okanovic (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till ”Strategisk plan 2021-2023, Budget 
2021” med däri ingående ramar för drift och investeringar. Följande ändringar ska dock göras: 

 Sidan 8: Ytterligare indikator under inriktningsmålen för utbildning 
- Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få 

behörighet till gymnasiet. 
 Sidan 15: Under rubriken uppdrag ersätts ordet restriktiva med kostnadsmedvetna. 
 Sidan 15: Första punkten under uppdrag ersätts med följande formulering: 

- Att förbereda införandet av koldioxidbudget och identifiera åtgärder som 
leder till en årlig minskningstakt av koldioxidutsläpp i enlighet med VGRs 
Västra Götalands klimatstrategi, Klimat 2030. 

 
Maria Renfors (M), Lisbeth Svensson (L), Nedzad Deumic (KD), Lennart Svensson (L),  
Alexandra Ward Slotte (M), Jakob Hallman (KD), Ingemar Hadartz (L), Krister Persson (M), 
Lillemor Arvidsson (M), Maggie Robertsson (M), Helena Nävergårdh (M) och Wouter 
Fortgens (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Moderaternas, Liberalernas och 
Kristdemokraternas förslag till budget 2021. 
  
John Hansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Sverigedemokraternas 
förslag till budget 2021. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på respektive punkt i kommunstyrelsens förslag. Hon finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag på alla punkter. Omröstning 
begärs dock och genomförs på punkt 5 gällande antagande av budgetdokument. 
 
Kommunstyrelsens förslag antas som huvudförslag. Ordföranden ställer Moderaternas, 
Liberalernas och Kristdemokraternas förslag mot Sverigedemokraternas förslag som faller 
efter acklamation.  
 
Omröstningsredovisning 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.  
Nej-röst för Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2021.  

 
Följande ledamöter röstar ja: Johnny Alexandersson (S), Linda-Maria Hermansson (C), Bo 
Pettersson (S), Ida Melin (S), Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Sanida 
Okanovic (S), Olof Lundberg (S), Martina Pettersson (S), Jan Rudén (S), Himan Mojtahedi 
(S), Roger Andersson (S), Gunnel Lundgren (S), Claes Olsson (S), Berith Svensson (S), 
Tomas Olsson (C), Håkan Hermansson (C), Helena Järpsten (ST), Robert Engström (ST), 
Agneta Pettersson Bell (ST), Emma Ramhult (V), Conny Nilsson (V), Annika Åberg – Darell 
(V), Jimmy Lövgren (MP) och Johan Thunberg (MP). 

 
Följande ledamöter röstar nej: Lillemor Arvidsson (M), Maria Renfors (M), Krister Persson 
(M), Mats Gjertz (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), Martin Brink (M), 
Maggie Robertsson (M), Alexandra Ward-Slotte (M), Peter Öberg (M), Camilla Brocker (M), 
Eva Fredriksson (M), Lisbeth Svensson (L), Ingemar Hadartz (L), Magnus Bennsten (L), 
Lennart Svensson (L), Nedzad Deumic (KD), Jakob Hallman (KD), Ingemar Porsefeldt (KD), 
John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD) och Rolf Malmborg (SD). 

 
Med 25 ja-röster och 22 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens 
förslag.  

 
Reservation redovisas under beslutet. 

 
Ordföranden frågar avslutningsvis om kommunfullmäktige kan korrigera budgeten enlig Bo 
Petterssons (S) förslag och konstaterar att så sker. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 125 Dnr: KS 2018/91 
 
Överenskommelse med Trafikverket gällande förutsättningar inför 
projektering av resecentrum 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen mellan kommunen och 
Trafikverket gällande förutsättningar inför projektering av Stenungsunds nya Resecentrum.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket och Stenungsunds kommun tar i en överenskommelse gemensam ställning till  
läge för den markyta som Trafikverkets behöver vid framtida utbyggnation av mötesspår. Det 
innebär att ny plattform längs det befintliga spåret kommer att byggas inom dessa linjer.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-15 
Allmänna utskottet 2020-06-02 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Överenskommelse gällande förutsättningar inför projektering av Stenungsunds nya 
Resecentrum 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Inlägg i debatten 
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 126 Dnr: KS 2018/91 
 
Tillägg av objekt relaterat till projektet resecentrum 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att projekt resecentrum kompletteras med följande objekt:  

 
 Ny gång och cykelväg utmed Göteborgsvägen från Strandvägen till Kyrkvägen. 
 Ny bilparkering på ytan för nuvarande resecentrum godkänns under förutsättning att 

medfinansieringsavtal upprättas. 
 Ny bilparkering vid Södra vägen godkänns under förutsättning att 

medfinansieringsavtal upprättas. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett mål i projektet nytt resecentrum är att få en bytespunkt med god tillgänglighet.  
 
Förvaltningen föreslår att även utförande av nedanstående objekt bör ingå i projektet för att 
bättre kunna uppnå angivna mål: 
1. Anlägga ny gång och cykelväg utmed Göteborgsvägen från Strandvägen till Kyrkvägen. 
2. Anlägga ny bilparkering på ytan för nuvarande resecentrum. 
3. Anlägga ny bilparkering vid Södra vägen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-15 
Allmänna utskottet 2020-06-02 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

   
 
 
 
 
§ 127 Dnr: KS 2020/301 
 
Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, taxa för vatten och 
avlopp VA 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med nu gällande avgift.  Den nya 
avgiften ska gälla från och med 1 januari 2021.  

 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.  Den nya 
avgiften skall gälla från och med 1 januari 2021 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 gjorde VA-kollektivet ett underskott vilket medfört att kollektivet under en treårs 
period behöver betala av det uppkomna underskottet. Förvaltningen förslår därav en höjning 
av befintlig taxa enligt nedan: 

 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.   
 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med gällande avgift.   

Genom att höja taxan i enlighet med förvaltningens förslag kommer det uppkomna 
underskottet vara avbetalat inom tre år. 

Under juni 2020 fick förvaltningen in uppdrag att även titta på höjning av VA-taxan enligt 
nedan förslag: 

 Höja brukningsavgiften för VA med 10 % jämfört med gällande avgift.   
 Höja anläggningsavgiften för VA med 15 % jämfört med gällande avgift.   

Genom att höja avgifterna i enlighet med förslag från kommunstyrelsen i juni 2020 skulle 
verksamheten ha en budget i balans under 2021, därefter beräknas underskottet öka igen. 
Förslaget innebär alltså inte en reducering av redan uppbyggt underskott. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-07-02 
Åtgärdsplan ledningsnät 2020-2023 
Åtgärdslista 200408 Bilaga1a 
Åtgärdslista 200408 Bilaga1b 
 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 
Tony.strandh@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 128 Dnr: KS 2020/535 
 
Hantering av budgetunderskott 2019 för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 2 085 tkr till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbud för att täcka det ackumulerade budgetunderskottet 2019. I bokslutet för 
2019 för Stenungsunds kommun är redan 2 041 tkr uppbokade för SBRF:s underskott, vilket 
innebär att återstående 44 tkr kommer att belasta resultatet för kommunen 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har fattat beslut om att hemställa hos 
medlemskommunerna att tillskjuta det ackumulerade underskottet 2019 om 6 738 tkr till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, med beslutad fördelning enligt §14 i 
Förbundsordningen.  
 
Fördelningen motsvarar i kronor:  
Lilla Edet 2 021 tkr 
Stenungsund 2 085 tkr 
Tjörn 2 633 tkr  
 
Det ackumulerade budgetunderskottet 2019 är 6 738 tkr. Underskottet beror till största delen 
på ökade personalkostnader i form av övertid som uppkommit då organisationen haft 
vakanser, samt att kostnaderna för pensioner har ökat. 
 
I bokslutet för 2019 för Stenungsunds kommun är redan 2 041 tkr uppbokade för SBRF:s 
underskott, vilket innebär att återstående 44 tkr kommer att belasta resultatet för kommunen 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-15 
Tjänsteskrivelse 2020-05-29 
Ordförandebeslut från Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2020-05-27 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg i debatten 
Nedzad Deumic (KD) och Helena Järpsten (ST) gör inlägg i debatten.  
 
Beslut skickas till 
Marcus.sundberg@sbrf.se 
Maria.holmberg@stenungsund.se 

 
 

20



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 129 Dnr: KS 2020/41 
 
Svar på återremiss - Riktlinjer för hot och våld 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar dokumentet Riktlinjer för att hantera hot och våld och att 
dokumentet revideras under 2021. 
   
 
Protokollsanteckning 
Stenungsundspartiet lämnar protokollsanteckning som biläggs protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2020 att återremittera ärendet till förvaltningen för 
korrekturläsning. Riktlinjerna skulle även förtydligas under tillbud med att tillbud i Skalman 
samt anmälan till Arbetsmiljöverket alltid ska göras i samband med att medarbetare utsatts för 
hot eller våld. 
 
Riktlinjerna är utformade som ett stöd, en handbok med verktyg för att kunna hantera 
uppkomna hotfulla situationer och sammanhang. De ska ses som ett stöd till personalen i 
Stenungsunds kommun för att motverka våld, hot, hat, trakasserier eller kränkande 
särbehandling. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-06-24 
Riktlinjer för att hantera hot och våld 2020-06-24 reviderat efter KS 2020-05-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag men föreslår att riktlinjerna revideras 
under 2021. 
 
Inlägg i debatten 
Helena Järpsten (ST) gör ett inlägg i debatten. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och Maria Renfors (M) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 130 Dnr: KS 2020/651 
 
Ändring i lokala ordningsföreskrifterna avseende fyrverkeri och 
andra pyrotekniska varor 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar i § 2 och § 21 i Ordningsstadgan, Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun enligt bilaga Förslag till 
Ordningsstadgan, allmänna ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun, daterad 2020-07-
07. 

Den nya ordningsstadgan ska gälla från och med 2020-12-01.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har med anledning av en delvis bifallen motion från Jimmy Lövgren 
(MP) gett kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens lokala ordningsstadga så att 
det bara är tillåtet med fyrverkerier för privatpersoner mellan klockan 22.00 – 01.00 på 
nyårsnatten.  
 
Förvaltningen bedömer att det saknas juridiska förutsättningar för kommunen att införa ett 
sådant förbud av privatpersoners användning av fyrverkerier inom hela kommunens 
geografiska område som framgår av lydelsen i kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår därför att det istället införs en begränsning av 
användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på offentliga platser i kommunen 
för att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen. 
 
Den föreslagna begränsningen av användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
innebär att användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på offentliga platser 
kräver tillstånd av polismyndigheten. Dock undantas användning av fyrverkerier på offentlig 
plats från klockan 22.00 till klockan 00.00 på nyårsafton samt från klockan 00.00 till klockan 
01.00 på nyårsdagen, förutsatt att användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd 
olägenhet för person eller egendom. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-07-06 
Bilaga: Förslag till Ordningsstadga, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Stenungsunds kommun, daterad 2020-07-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 
Polisen 
Cecilia.vilen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 131 Dnr: KS 2019/585 
 
Förlängning av tidigare beslut om att tillåta digitalt deltagande på 
kommunstyrelsens sammanträden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige förlänger möjligheten för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare att 
närvara vid kommunstyrelsens sammanträden på distans under hela 2020. Därmed fortsätter 
paragrafen ”22 a § Deltagande på distans” i kommunstyrelsens reglemente att gälla fram till 
31 december 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 14 maj 2020 att möjliggöra deltagande på distans för 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare på kommunstyrelsens sammanträden. Beslutet 
gäller fram till den 30 september 2020. För att möjliggöra för en fortsättning av 
distansdeltagande behöver beslutet förlängas.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-06-23 
Beslut KF 2020-05-14 § 82 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
Sophie.nygren@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 132 Dnr: KS 2020/638 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2021 till 
följande torsdagar kl.18.00: 

21 januari (allmänpolitisk debatt), 4 februari, 4 mars, 15 april, 6 maj, 10 juni (kl.17.00 
budgetdebatt), 9 september, 7 oktober, 11 november och 16 december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-07-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C) påpekar att kommunfullmäktiges budgetdebatt börjar kl.17.00 
och föreslår att det skrivs in i beslutet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
och med Linda-Maria Hermanssons (C) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Richard.brown@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 133 Dnr: KS 2020/582 
 
Tillsättande av en tillfällig beredning för att utveckla 
kommundelsstämmorna - beredningsdirektiv 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en tillfällig beredning bestående av 9 ledamöter, 
varav en ska vara beredningsledare och en vice beredningsledare. Beredningen ska lämna 
förslag på hur kommundelsstämmorna framgent ska vara utformade. Beredningen ska se över 
reglemente, syfte, utformning och namn på kommundelsstämmorna. Beredningen ska 
redovisa sitt förslag i kommunfullmäktige senast i mars 2021 med delredovisning i december 
2020. Beredningen bör inte ha fler än 10 sammanträden. Finansiering sker genom budgeten 
för tillfälliga beredningar i den politiska organisationens budget.  

Fast arvode utgår till beredningsledare och vice beredningsledare enligt arvodesreglementet. 
För övriga ledamöter utgår ersättning enligt arvodesreglementet.  
 
Val av ledamöter samt val av beredningsledare och vice beredningsledare sker vid nästa 
kommunfullmäktigesammanträde.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att en tillfällig beredning inrättas som får i 
uppdrag att utveckla kommundelsstämmorna. Förvaltningen har sett över förslaget ur en 
ekonomisk och juridisk aspekt.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-09-04 
Förslag med beredningsdirektiv 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sanida Okanovic (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Johnny Alexandersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg i debatten 
Jakob Hallman (KD) och Maria Renfors (M) gör inlägg i debatten.
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 134 Dnr: KS 2020/649 
 
Tillfälligt föreningsstöd till följd av Covid-19 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att införa ett särskilt föreningsstöd för att stötta föreningar som 
drabbats ekonomiskt som ett direkt resultat av den pågående pandemin. Stöd betalas ut till 
föreningar som på grund av pandemin har uteblivna intäkter och där intäktsbortfallet påverkar 
föreningens möjlighet att täcka uppkomna kostnader. Varje ansökan ska prövas enskilt utifrån 
en bedömning av huruvida föreningens likviditet påverkar höstens verksamhet. Behovet 
baseras på en genomlysning av föreningens verksamhet och ekonomiska situation. Ansökan 
ska ha inkommit till kommunen senast 15 oktober 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 1 mnkr kronor ska avsättas för ändamålet. Finansiering sker 
genom det statliga stöd som kommunen erhåller med anledning av den pågående pandemin.   
 
Jäv 
Nedzad Deumic (KD) och Ingemar Porsefeldt (KD) deltog inte i handläggningen av ärendet 
på grund av jäv.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Många föreningar är drabbade av intäktsbortfall på grund av inställda tävlingar, cuper, läger 
mm som en följd av restriktioner av covid-19 och i behov av ekonomiskt stöd för att fortsatt 
kunna bedriva verksamhet. För att underlätta för föreningarna föreslår förvaltningen att ett 
särskilt föreningsstöd införs under år 2020. Förslag är att stödet betalas ut till föreningar som 
på grund av pandemin har uteblivna intäkter och där intäktsbortfallet påverkar föreningens 
möjlighet att täcka uppkomna kostnader. 
 
Det särskilda föreningsstödet är en engångsinsats för att ge föreningslivet förutsättningar att 
överleva även när pandemin är över.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-07-07 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Tomas Olsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag men föreslår att ansökningstiden 
förlängs till den 15 oktober.  
 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med Tomas Olssons (C) 
ändringsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enighet med kommunstyrelsens 
förslag och Tomas Olssons (C) ändringsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Marita.hjelm@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 135 Dnr: KS 2020/503 
 
Gymnasieplan för perioden 2020–2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar förslag till gymnasieplan för perioden 2020–2022 till 
välfärdsberedningen med följande motivering: 

 
1. Förslaget behöver, harmoniseras med kommunfullmäktiges utredningsuppdrag 

avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag och GR -
kommunernas totala kapacitet med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. 
Utredningsuppdraget redovisas på kommunfullmäktige under senhösten. 

2. Förslaget behöver, i den mån det är relevant, harmoniseras med utredningen 
Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning (SOU 2020:33).  

 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsberedningen har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till 
gymnasieplan som föreslås gälla perioden 2020–2022. Beredningen har utgått från 
gymnasieplanen som gällde perioden 2015–2018. Beredningens förslag har remitterats till 
samtliga partigrupper i kommunfullmäktige. Två partier har lämnat synpunkter på förslaget, 
Stenungsundspartiet och Moderaterna.  
 
Förslag till reviderad gymnasieplan har av förvaltningen granskats ur ett ekonomiskt och 
juridiskt perspektiv. Förvaltningen konstaterar i sin granskning att den utredning som nyligen 
överlämnades till regeringen Gemensamt ansvar - en modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) kan innebära att Stenungsunds 
kommun redan under innevarande mandatperiod måste ändra/komplettera strategiska 
inriktningar för gymnasieskolan samt Komvux för att möjliggöra att implementeringen av 
förslagen kan påbörjas den 1 januari 2022. Vidare konstaterar förvaltningen att 
kommunfullmäktige i strategisk plan, beslutad 2019-06-13 § 84, gett förvaltningen i uppdrag 
ta fram ett faktaunderlag avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag 
och GR -kommunernas totala kapacitet med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. Med 
hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att ärendet återremitteras. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-06-29 
Reviderad gymnasieplan för perioden 2020–2022 
Remissyttrande från Stenungsundspartiet 
Remissyttrande från Moderaterna 
Gymnasieplan 2015–2018 
 
Beslut skickas till 
cecilia.stedt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 136 Dnr: KS 2020/444 
 
Rapportering av Lex Maria och Lex Sarah januari - april 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar rapporten om Lex Maria och Lex Sarah januari – april 2020.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporteringen gäller perioden januari – april för Lex Sarah och Lex Maria. I rapporteringen 
ingår antal ärenden, område, beskrivning och Inspektionen för Vård och Omsorgs bedömning 
för Lex Sarah respektive Lex Maria. Totalt 1 Lex Sarah och 1 Lex Maria har rapporterats till 
Inspektionen för Vård och Omsorg under perioden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-15 
Välfärdsutskottet 2020-06-03 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
Bilaga 2020-05-04 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 137 Dnr: KS 2020/620 
 
Anmälningsärende - Revisionsrapport, granskning av 
detaljplaneprocessen 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att revisionsrapporten ” Granskning av detaljplaneprocessen” 
inkommit och emotser kommunstyrelsens svar på rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
Granskning av detaljplaneprocessen.  
Granskningen har i enlighet med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på nästkommande 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens svar på granskningen tillställs kommunfullmäktige snarast möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv  
Tjänsteskrivelse 2020-08-31 
Revisionsrapport - Granskning av detaljplaneprocessen 2020 
 
Inlägg i debatten 
Kommunrevisor Hans Gillenius (L) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 138 Dnr: KS 2020/781 
 
Anmälningsärende - Revisionsrapport, granskning av IT- och 
informationsäkerhet 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att revisionsrapporten ” Granskning av IT- och 
informationssäkerhet” inkommit och emotser kommunstyrelsens svar på rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
granskning av IT- och informationssäkerhet.  
 
Granskningen har i enlighet med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på nästkommande 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens svar på granskningen tillställs kommunfullmäktige snarast möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-22 
Revisionsrapport 
Missiv 
 
Beslut skickas till 
Hans.gillenius@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 139 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige - Jan 
Alexandersson (V) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Alexandersson (V) som ledamot i 
kommunfullmäktige.  
 
Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jan Alexandersson (V) har inkommit med begäran om entledigande som ledamot i 
kommunfullmäktige,  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Inlägg i debatten 
Nedzad Deumic (KD) och Maria Renfors (M) gör inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 140 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som beredningsledare i 
välfärdsberedningen - Jan Alexandersson (V) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Alexandersson (V) som ledamot tillika 
beredningsledare i välfärdsberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jan Alexandersson (V) har inkommit med begäran om entledigande som ledamot tillika 
beredningsledare i välfärdsberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 141 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot tillika beredningsledare i välfärdsberedningen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Conny Nilsson (V) till ledamot tillika beredningsledare i 
välfärdsberedningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Emma Ramhult (V) föreslår Conny Nilsson (V) till ledamot tillika beredningsledare i 
välfärdsberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Emma Ramhult (V) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 142 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot i välfärdsberedningen - 
Maria Möller Berntsson (L) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Maria Möller Berntsson (L) som ledamot i 
välfärdsberedningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Möller Berntsson (L) har inkommit med begäran om entledigande som ledamot i 
välfärdsberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 143 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot i välfärdsberedningen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Joakim Andersson (L) till ledamot i 
välfärdsberedningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) föreslår Joakim Andersson (L) till ledamot i välfärdsberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Lisbeth Svensson (L) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 144 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot i välfärdsberedningen - 
Camilla Pedersen (C) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Camilla Pedersen (C) som ledamot i 
välfärdsberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Camilla Pedersen (C) har inkommit med begäran om entledigande som ledamot i 
välfärdsberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 145 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot i välfärdsberedningen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingela Ström (C) till ledamot i välfärdsberedningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Hermansson (C) föreslår Ingela Ström (C) till ledamot i välfärdsberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Håkan Hermanssons 
(C) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 146 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot i demokratiberedningen - 
Conny Nilsson (V) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Conny Nilsson (V) som ledamot i 
demokratiberedningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Conny Nilsson (V) har inkommit med begäran om entledigande som ledamot i 
demokratiberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 147 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot i demokratiberedningen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Emma Kaivola (V) till ledamot i demokratiberedningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Emma Ramhult (V) föreslår Emma Kaivola (V) till ledamot i demokratiberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Emma Ramhults (V) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 148 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot i sociala 
myndighetsnämnden - Tim Thorsell (Oberoende) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tim Thorsell (Oberoende) som ledamot i sociala 
myndighetsnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tim Thorsell (Oberoende) har inkommit med begäran om entledigande som ledamot i sociala 
myndighetsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 149 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot i sociala myndighetsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tanja Mattsson (L) till ledamot i sociala 
myndighetsnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) föreslår Tanja Mattsson (L) till ledamot i sociala myndighetsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Lisbeth Svenssons (L) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Protokollsanteckning Stenungsundspartiet kommunfullmäktige 2020-09-24 
 
Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i 
övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Alla risker skall identifieras och medarbetarna skall ha 
kännedom om dessa samt hur man skall arbeta för att undvika ohälsa. 
Att jobba systematiskt är metoden. 
  
Vissa arbetsuppgifter eller befattningar har risker som är särskilt allvarliga och därför måste 
arbetsgivare försäkra sig om att medarbetarna trots detta inte skadas. 
Våld och hot i arbetslivet är en sådan risk. 
  
Det finns fysiskt våld psykiskt våld men numera skall arbetsgivaren även ha rutiner för om 
medarbetare utsätts för kränkande särbehandling. 
  
I denna riktlinje utgår man på hot från medborgare och hur man som arbetsgivare skall 
hantera detta. Vi saknar i texten att man måste vara medveten om att vissa befattningar är 
extra utsatta, därför måste man som arbetsgivare identifiera dessa befattningar och 
upprätta rutiner för hur vi skall jobba förebyggande detta skall självklart ske på samtliga 
enheter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Det kan handla om personal i nattpatrullen hur de skall agera om de utsätts. Lärare som får 
hotfulla samtal från föräldrar, medborgare som får avslag på bygglovsansökan. 
  
Man uppger att det är konkreta råd. Vi saknar dock de konkreta råden. Men dessa råd känns 
inte helt uppdaterade2020. Inte förrän när man är i en utsatt situation skall man fundera på 
vad man lägger ut på Sociala medier. 
 
Vi vill trycka på att det är här som vi måste ha konkreta råd. Skyddad information kan bli 
offentlig om företaget ändrar villkoren. En gång på nätet alltid på nätet. Innan du publicerar 
tänk till. Ett inlägg är som en tatuering, även om du försöker få bort den kommer den alltid 
att synas. Personalen måste veta Vad och hur man skall agera, oftast vet man det på 
arbetsplatser som varit utsatta. Ingenstans kunde jag utläsa hur man hanterar interna hot 
och våldssituationer eller om man blir kränkt av sin chef. 
  
Tillbudsrapportering har tillförts men ingenting om säkerhetsrapportering DU kan ju notera 
”udda” händelser. 
  
Att man skall skaffa billarm på sin bil, göra titthål i ytterdörren samt fundera på om man kan 
cykla hem på en enslig väg i mörkret. Vi skriver i strategiska planen att vi skall vara en 
attraktiv arbetsgivare och att personalen är vår viktigaste resurs. Då behöver vi ta detta med 
hot och våld på riktigt! 
 
Stenungsundspartiet vill åter lyfta vikten av en god och hälsosam arbetsmiljö där det 
systematiska arbetsmiljöarbetet får en framstående och integrerad plats. 
 
I denna riktlinje hänvisar man till Säpo där mer information finns samt checklista  
Kanske att Arbetsmiljöverket hade varit en bättre hänvisning  
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