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Richard Brown Katja Nikula (S) Lennart Svensson (L) Gunnel Lundgren (S) 
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:  2020-10-14  
Paragrafer: 150-189  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-14 
Datum då anslaget tas ned: 2020-11-05 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Richard Brown  
sekreterare 
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5



Protokoll          
                  Kommunfullmäktige

2020-10-08
§ 180 Val av ledamot tillika ordförande i 

valberedningen 

KS 2020/6  

§ 181 Begäran om entledigande som ordförande i 

Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen AB 

- Olof Lundberg (S) 

KS 2020/5  

§ 182 Val av ordförande i Stenungsundshem AB och 

Solgårdsterrassen AB 

KS 2020/6  

§ 183 Begäran om entledigande som ersättare i 

överförmyndarnämnden - Maria Möller 

Berntsson (L) 

KS 2020/5  

§ 184 Val av ersättare i överförmyndarnämnden KS 2020/6  
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§ 150  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan enligt följande: 
 
Utgående ärenden: 

 Allmänhetens frågestund 
 
Tillkommande ärenden: 

 Begäran om entledigande som ersättare i överförmyndarnämnden - Maria Möller 
Berntsson (L) 

 Val av ersättare i överförmyndarnämnden 
 Begäran om entledigande som ledamot i sociala myndighetsnämnden - Tanja Mattsson 

(L) 
 Val av ledamot i sociala myndighetsnämnden 
 Begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen - Mattias Vernberg (C) 
 Val av ersättare i kommunstyrelsen 
 Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige - Torgny Wiking (M) 
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§ 151  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Beslut 
Ärendet utgår. 
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§ 152  
 
Aktuell kommuninformation 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Bo Pettersson (S) informerar om följande:  
 

 Covid-19. 
 Överklagande detaljplan Hallerna. 
 Överklagande handelsområde Jörlanda-Berg. 
 Information om byggnationer i kommunen. 

 
 
Inlägg i debatten 
Bo Pettersson (S) gör ett inlägg i debatten. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
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2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 153 Dnr: KS 2019/381 
 
Svar på motion om att synliggöra alla skatter för anställda och 
arvoderade av Stenungsunds kommun väckt av Maria Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 
Protokollsanteckning 
Moderaterna delar inte förvaltningens bedömning att en tydligare redovisning ökar 
missförstånden, utan snarare bidrar till att öka förståelsen för hur mycket man som 
anställd/arvoderad bidrar till det gemensamma. Vidare ser Moderaterna en eventuell ökad 
lönediskussion som något positivt som innebär att man höjer kunskapen om 
arbetsgivaravgifterna, vilket är hela syftet med motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) har lämnat in en motion om att synliggöra alla skatter för anställda och 
arvoderade av Stenungsunds kommun. Förvaltningens svar och förslag till beslut till motionen 
var att den skulle avslås. Anledningen var att motionärens förslag endast kunde genomföras 
på två av fyra platser fanns risk till missförstånd och att det var olyckligt om arbetsgivarens 
information varierar beroende på var man läser sin lönespecifikation. Det vill säga i Kivra och 
på internetbanken men inte i Självservice HR/Lön och i P-Mobile. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet den 25 maj 2020 för att kontrollera om 
förvaltningens bedömning stämmer och för att kontrollera detta mot leverantör.  
 
Förvaltningen har haft kontakt med leverantören och de har bekräftat att det är möjligt att få 
ut information på lönespecifikationen i internetbanken och i Kivra men inte i Självservice 
HR/Lön och i P-Mobile idag. Detta skulle kosta cirka 24 000 kr per år. Om kommunen vill 
möjliggöra för att alla skatter ska kunna ses på alla fyra platser behöver kommunen bekosta 
utvecklingsinsatsen hos leverantören. Kostnaden för detta är inte fastställd idag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-07-01 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
Motion av 2019-05-02 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

Kommunfullmäktige 2019-05-16 § 79 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen och synliggör alla 
skatter för anställda i de system det går, det vill säga på två av fyra plattformar. Så snart det 
blir möjligt i något annat system ska de visas även där. 
 
Nedzad Deumic (KD), Alexandra Ward-Slotte (M), Wouter Fortgens (M) och Krister Persson 
(M) tillstyrker Maria Renfors (M) förslag. 
 
Bo Pettersson (S) och Jan Rudén (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstatera att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag. 
 
Följande ledamöter röstar Ja: Johan Thunberg (MP), Helena Järpsten (ST), Claes Olsson (S), 
Robert Engström (ST), Håkan Hermansson (C), Jan Rudén (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), 
Melisa Nilsson (S), Himan Mojtahedi (S), Conny Nilsson (V), Morgan Andersson (S), Jimmy 
Lövgren (MP), Olof Lundberg (S), Emma Ramhult (V), Agneta Pettersson Bell (ST), Janette 
Olsson (S), Tomas Olsson (C), Linda-Maria Hermansson (C), Birgit Lövkvist (V), Katja 
Nikula (S), Bo Pettersson (S), Gunnel Lundgren (S), Sanida Okanovic (S), Ritva Stubelius (S) 
och Roger Andersson (S). 
 
Följande ledamöter röstar Nej: Alexandra Ward-Slotte (M), Camilla Brocker (M), Peter 
Öberg (M), Wouter Fortgens (M), Magnus Bennsten (L), Martin Brink (M), Uno Danielsson 
(KD), Maria Renfors (M), Helena Nävergårdh (M), Johan Jönsson (M), Krister Persson (M), 
Lisbeth Svensson (L), Rolf Malmborg (SD), Maria Bennsten (KD), Alexandra Odelsheim 
(SD), Mats Gjertz (M), Lennart Svensson (L), Nedzad Deumic (KD), Lillemor Arvidsson 
(M), John Hansson (SD), Maria Möller Berntsson (L) och Maggie Robertsson (M). 
 
Med 25 ja-röster mot 22 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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§ 154 Dnr: KS 2019/478 
 
Svar på motion om tillgängliga och trygga gångstråk väckt av 
Lisbeth Svensson (L) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Svensson (L) inkom den 11 juni 2019 med en motion där hon vill att kommunen 
utreder status på de mest frekventerade gångstråken i centrum som högsta prioritet samt 
beräknar kostnader för åtgärder som behövs för att de ska bli tillgängliga och trygga. 
Motionären vill även att kommunen reviderar trafiksäkerhetspolicyn med krav på 
tillgänglighetsanpassningar och trygghetsskapande åtgärder i en årlig plan för gångtrafik 
 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2019 och överlämnades 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förvaltningen föreslår att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att det finns 
ett uppdrag i strategisk plan om att förvaltningen ska utreda status på de mest frekventerade 
gångstråken i centrum som högsta prioritet samt beräknar kostnad för åtgärder som behövs för 
att de ska bli tillgängliga och trygga. Vid sidan om detta hanteras frågan om justerad 
trafiksäkerhetspolicy i beredningen för miljö och fysisk planering.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 
Motion om tillgängliga och trygga gångstråk - Lisbeth Svensson (L)  
Kommunstyrelsen 2019-10-10  
Kommunstyrelsen 2019-10-21  
Anmälningsärende - Motion om tillgängliga och trygga gångstråk – Lisbeth Svensson (L) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
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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 
lisbeth.i.svensson@stenungsund.se 
bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 155 Dnr: KS 2019/196 
 
Svar på motion miljöråd i Stenungsund väckt av Lisbeth Svensson 
(L) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i sin helhet.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig beredning som i motionens anda och 
demokratiberedningens önskan på djupet kan utreda hur man kan på riktigt skapa ett forum 
där politik, civilsamhälle, näringsliv i samverkan med förvaltningen i Stenungsundskommun 
kan driva vårt gemensamma miljöarbete och miljövision framåt i enlighet med Agenda 2030 
samt det Glokala Sverige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att skyndsamt 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag på beredningsdirektiv. Kommunfullmäktiges 
presidium ska också lämna förslag på hur många ledamöter beredningen ska bestå av samt hur 
mandattiden ska se ut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Svensson (L) inkom den 25 februari 2019 med en motion där hon vill att kommunen 
beslutar att bilda ett miljöråd i Stenungsund. Den 16 maj beslutade kommunfullmäktige att 
remittera ärendet om Miljöråd i Stenungsunds kommun till demokratiberedningen. 
 
Demokratiberedningen föreslår nu kommunfullmäktige att besluta: 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i sin helhet.  
 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig beredning som i motionens anda 

och demokratiberedningens önskan på djupet kan utreda hur man kan på riktigt skapa 
ett forum där politik, civilsamhälle, näringsliv i samverkan med förvaltningen i 
Stenungsundskommun kan driva vårt gemensamma miljöarbete och miljövision 
framåt i enlighet med Agenda 2030 samt det Glokala Sverige 

 
Förvaltningen bedömer att det inte finns några laglighetshinder för detta beslut. 
Kommunfullmäktige behöver dock fastställa antalet ledamöter och mandattid för den 
tillfälliga beredningen. Dessutom behöver ett beredningsdirektiv tas fram.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 
Demokratiberedningens svar på motionen Miljöråd 
Motion – Miljöråd i Stenungsund – Lisbeth Svensson(L) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) och Lennart Svensson (L) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  
Peter Öberg (M) och Johan Thunberg (MP)föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  
  
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 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 156 Dnr: KS 2019/549 
 
Svar på motion om införande av språkkrav i svenska för anställning 
inom vård och omsorg väckt av Alexandra Odelsheim (SD) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Odelsheim (SD) inkom den 8 juli 2019 med en motion där hon yrkar att 
kommunfullmäktige ger berörda utskott i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra ett 
obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid 
nyanställning i äldreomsorgen. Detta ska motsvara godkänd kurs i det gymnasiegemensamma 
ämnet svenska eller svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogrammet eller genom 
annan motsvarande utbildning. Motionären yrkar dessutom att kommunfullmäktige ger 
berörda utskott i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig 
omsorgspersonal om behov finns. 
 
Förvaltningen bedömer att nuvarande rekryteringsprocess säkerställer språkkravet enligt 
Socialstyrelsens rekommendationer samt att nuvarande personal inte har behov av ytterligare 
språkkunskap.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-03-25 
Kommunfullmäktige 2019-09-12 § 112 
Motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg - Alexandra 
Odelsheim (SD) 
Beslut KF 2019-09-12 
Beslut KS 2019-09-23 
Anmälningsärende – Motion om införande av språkkrav i svenska för anställning inom vård 
och omsorg - Alexandra Odelsheim (SD) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
John Hansson (SD) föreslår i första hand att ärendet bordläggs och i andra hand att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

Jan Rudén (S), Nedzad Deumic (KD), Melisa Nilsson (S), Sanida Okanovic (S), Emma 
Ramhult (V), Maria Renfors (M), Birgit Lövkvist (V), Himan Mojtahedi (S), Johan Thunberg 
(MP), Janette Olsson (S), Lisbeth Svensson (L), Johan Jönsson (M), Jimmy Lövgren (MP) 
och Alexandra Ward-Slotte (M) föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att fråga om 
frågan ska avgöras idag eller bordläggas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar att avslå 
eller bifalla motionen och konstaterar att kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Votering begäras och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för John Hanssons (SD) förslag. 
 
Följande ledamöter röstar Ja: Johan Thunberg (MP), Helena Järpsten (ST), Claes Olsson (S), 
Robert Engström (ST), Håkan Hermansson (C), Jan Rudén (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), 
Melisa Nilsson (S), Himan Mojtahedi (S), Conny Nilsson (V), Morgan Andersson (S), Jimmy 
Lövgren (MP), Olof Lundberg (S), Emma Ramhult (V), Agneta Pettersson Bell (ST), Janette 
Olsson (S), Tomas Olsson (C), Linda-Maria Hermansson (C), Birgit Lövkvist (V), Katja 
Nikula (S), Bo Pettersson (S), Gunnel Lundgren (S), Sanida Okanovic (S), Ritva Stubelius 
(S), Roger Andersson (S), Alexandra Ward-Slotte (M), Wouter Fortgens (M), Magnus 
Bennsten (L), Martin Brink (M), Uno Danielsson (KD), Maria Renfors (M), Helena 
Nävergårdh (M), Johan Jönsson (M), Krister Persson (M), Lisbeth Svensson (L), Maria 
Bennsten (KD), Mats Gjertz (M), Lennart Svensson (L), Nedzad Deumic (KD), Lillemor 
Arvidsson (M), Maria Möller Berntsson (L) och Maggie Robertsson (M). 
 
Följande ledamöter röstar Nej: Alexandra Odelsheim (SD), Rolf Malmborg (SD) och John 
Hansson (SD). 
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Peter Öberg (M) och Camilla Brocker (M). 
 
Med 42 ja-röster, 3 nej-röster och två som avstår beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
alexandra.odelsheim2@stenungsund.se 
bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 157 Dnr: KS 2019/551 
 
Svar på motion om förbud mot passiv insamling av pengar väckt av 
Alexandra Odelsheim (SD) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Odelsheim (SD) inkom den 7 juli 2019 med en motion där hon yrkar att i 
kommunens lokala ordningsstadga revideras genom att det under § 12 (insamling av 
pengar) införs ett förbud mot passiv insamling av pengar, så kallat tiggeri. Därutöver yrkar 
motionären att kommunen årligen ska lyssna på näringsidkare och Stenungsunds invånare och 
utefter deras önskemål revidera tiggeriförbudet till de platser där tiggeri upplevs störa den 
allmänna ordningen. 
 
Förvaltningen sammanfattande bedömning är att det är eventuellt är möjligt att införa ett 
förbud mot passiv insamling av pengar, men att ett sådant förbud måste föregås av djupare 
analys av vilka geografiskt avgränsade platser förbudet ska införas på. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 
Motion – Förbud mot passiv insamling av pengar – Alexandra Odelsheim (SD) 
Beslut KS 2019-09-23 
Beslut KF 2019-09-12 
Anmälningsärende – Motion om förbud mot passiv insamling av pengar - Alexandra 
Odelsheim (SD) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
John Hansson (SD) föreslår i första hand att ärendet bordläggs och i andra hand att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Emma Ramhult (V), Janette Olsson (S), Melisa Nilsson (S), Johan Thunberg (MP), Maria 
Renfors (M), Nedzad Deumic (KD), Lennart Svensson (L) och Linda-Maria Hermansson (C) 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att fråga om 
frågan ska avgöras idag eller bordläggas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar att avslå 
eller bifalla motionen och konstaterar att kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Votering begäras och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för John Hanssons (SD) förslag. 
 
Följande ledamöter röstar Ja: Johan Thunberg (MP), Helena Järpsten (ST), Claes Olsson (S), 
Robert Engström (ST), Håkan Hermansson (C), Jan Rudén (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), 
Melisa Nilsson (S), Himan Mojtahedi (S), Conny Nilsson (V), Morgan Andersson (S), Jimmy 
Lövgren (MP), Olof Lundberg (S), Emma Ramhult (V), Agneta Pettersson Bell (ST), Janette 
Olsson (S), Tomas Olsson (C), Linda-Maria Hermansson (C), Birgit Lövkvist (V), Katja 
Nikula (S), Bo Pettersson (S), Gunnel Lundgren (S), Sanida Okanovic (S), Ritva Stubelius 
(S), Roger Andersson (S), Alexandra Ward-Slotte (M), Wouter Fortgens (M), Magnus 
Bennsten (L), Martin Brink (M), Uno Danielsson (KD), Peter Öberg (M), Camilla Brocker 
(M), Maria Renfors (M), Helena Nävergårdh (M), Johan Jönsson (M), Krister Persson (M), 
Lisbeth Svensson (L), Maria Bennsten (KD), Mats Gjertz (M), Lennart Svensson (L), Nedzad 
Deumic (KD), Lillemor Arvidsson (M), Maria Möller Berntsson (L) och Maggie Robertsson 
(M). 
 
Följande ledamöter röstar Nej: Alexandra Odelsheim (SD), Rolf Malmborg (SD) och John 
Hansson (SD). 
 
Med 44 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
alexandra.odelsheim2@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 158 Dnr: KS 2020/267 
 
Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsen svar på grundläggande granskning 
2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Stenungsunds kommun på 
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, myndig-
hetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar samt har genomförts genom 
dokumentstudier och nämnddialoger.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Allmänna utskottet 2020-09-01 
Tjänsteskrivelse 2020-03-17 
Missiv – grundläggande granskning, kommunrevisionen 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019, EY 
Anmälningsärende – Grundläggande granskning 
Beslut KF 2020-04-16 
Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST) och Maria Renfors (M) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
hans.gillenius@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 159 Dnr: KS 2020/367 
 
Svar på revisionsrapport - Löpande granskning 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsen svar på Löpande granskning 2019, 
daterad 2020-04-16 samt att förvaltningen under 2020 ska komplettera riktlinjerna om mutor 
och jäv med närståendeförteckning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
löpande granskning av kommunens redovisning och interna kontroll.   
 
Granskningen och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer: 

- Bokslutsprocessen 
- Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden 
- Inköpsprocessen 
- Kravrutinen  
- Investeringsprocessen 
- Exploateringsprocessen 
- Processen för redovisning av mervärdesskatt  

 
Övrig granskning som genomförts är: 

- Uppföljning av föregående års noteringar 
- Granskning av momsredovisning 
- Granskning av kostnader av förtroendekänslig karaktär 
- Granskning av eventuella transaktioner med närstående parter 

 
Kommunstyrelsen svar på rekommendationerna finns i bilaga. Gjorda iakttagelser, 
rekommendationer och kommunens svar i sin helhet i revisionsgranskningen finns i 
revisionsrapport 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Allmänna utskottet 2020-09-01 
Tjänsteskrivelse 2020-05-22 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

Kommunstyrelsens svar på de förtroendevaldas revision - Löpande granskning 2019 
Revisionsrapport – Löpande granskning 2019 
Missiv - Revisionsberättelse 
Bilaga till revisionsberättelse – redogörelse för revisonen 2019 
Beslut KF 2020-04-16 – Löpande granskning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
hans.gillenius@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 160 Dnr: KS 2020/685 
 
Delårsrapport 2020, Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Delårsrapport 2020, Stenungsunds kommun samt 
notera Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utfallet för perioden uppgår till 86,2 mnkr, vilket kan jämföras med 40,9 mnkr vid samma 
period föregående år.  

Prognosen för helåret är 87,6 mnkr, vilket är 64,2 mnkr bättre än budgeterade 23,4 mnkr och 
54,9 mnkr bättre än aprilprognosen. Den enskilt största posten som förklarar förändringen 
jämfört med aprilprognosen är det statsbidrag om 44,1 mnkr som kommunen erhållit i tillskott 
för Covid-19. Totalt är prognosen för skatteintäkter och statsbidrag 37,6 mnkr högre än 
budget. 
 
Sektorernas sammantagna prognos är ett överskott om 11,5 mnkr. Detta är en förbättring med 
8,5 mnkr jämfört med prognosen i april. 
 
Antalet månadsavlönade anställda den 31 juli var 2 342, en minskning med 33 anställningar 
jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron uppgår till 7,8 %, vilket är en 
ökning med 1,3 procentenheter och förklaras av Covid-19.  

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 101,8 mnkr för perioden. Prognosen är 198,4 
mnkr, vilket är 118,9 mnkr lägre än årets investeringsram. Avvikelsen beror främst på projekt 
som blivit förskjutna i tid.   

Stenungsundshem och Stenungsunds Energi redovisar positiva resultat för perioden, 20,9 
mnkr respektive 4,2 mnkr. Prognosen för helåret för Stenungsundshem uppgår till 32,3 mnkr 
och för Stenungsunds Energi till 4,4 mnkr. 

Av de av kommunfullmäktige fastställda målen bedöms 93 % bli uppfyllda eller delvis 
uppfyllda vid årets slut. Med hänvisning till detta görs också prognosen att Stenungsunds 
kommun under 2020 kommer att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-09-15 
Delårsrapport 2020, Stenungsunds kommun 
Verksamhetsplan 2020, uppföljning per augusti 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) och Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg i debatten 
Revisionens ordförande Hans Gillenius (L) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Therese.allansson@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 161 Dnr: KS 2019/53 
 
Genomförande av gång- och cykelväg vid Solgårdsvägen, 
godkännande av budgetförutsättningar och avtal med Trafikverket 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen ett genomförande av gång/cykelväg 
mellan Södra vägen och Solgårdsvägen. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan kommunen och Trafikverket 
avseende kostnadsfördelning för utredningsfasen. För genomförandefasen kommer ett nytt 
avtal att skrivas men de finansiella intentionerna kring ett eventuellt genomförande beskrivs i 
detta första avtal. Trafikverket står helt för kostnaderna upp till budgeterad nivå, ca 7 mnkr 
inkluderat felmarginalen upp till totalt 8 mnkr. Skulle kostnaden överskrida 8 mnkr står 
kommunen för 50% av överstigande del. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Efter stängningen av de två plankorsningarna (Södra vägen och Solgårdsvägen) har olika 
alternativ diskuterats och utretts. Först var en tunnel huvudalternativet men på grund av lång 
implementeringstid och hög kostnad övergick studien till att återinsätta plankorsningen vid 
Solgårdsvägen men nu också med bom utöver tidigare ljus/ljud. Detta togs beslut om i 
kommunfullmäktige som en rekommendation från kommunen. Som alternativ till den 
beslutade plankorsningen för gång och cykel över Bohusbanan vid Solgårdsvägen föreslås en 
gång- och cykelväg längs järnvägen öster om denna mellan Södra vägen och Solgårdsvägen. 
Åtgärden kopplar väl till de övriga planerade åtgärder såsom gång- och cykeltunnel vid nya 
resecentrum strax norr om aktuellt område, samt en möjlig etablering av gång/cykel/bil-tunnel 
vi nytt Nösnäsmot strax söder om aktuellt område. 
 
Trafikverket står helt för kostnaderna upp till budgeterad nivå, ca 7 mnkr och även 
felmarginalen upp till totalt 8 mnkr. Skulle kostnaden överskrida 8 mnkr står kommunen för 
50% av överstigande del. Tidplan för genomförande tas fram i utredning/projekteringsfasen. 
Förbehåll för genomförande är att de två privatägda fastigheterna som berörs kan lösas in till 
de delar som krävs. Kostnad för denna markinlösen ingår i den angivna budgeten på ca 7 
mnkr till ett uppskattat marknadsvärde. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

Ett avtal mellan kommunen och Trafikverket som styr villkoren kring utredningsfasen 
föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-09-07 
Avtalsförslag för utredningsfasen, Stenungsunds kommun/Trafikverket 2020-09-08 
Förstudierapport Solgårdsvägen GCV 2020-08-10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) och Maria Renfors (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
  
Beslut skickas till 
stefan.svedhem@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 162 Dnr: KS 2018/91 
 
Avtal med Trafikverket om medfinansiering avseende 
planläggningsprocess och projektering i projektet resecentrum 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan Stenungsunds kommun och 
Trafikverket avseende planläggningsprocess och projektering i projektet Resecentrum, där 
Stenungsunds kommun enligt avtalet ska finansiera de faktiska kostnaderna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För närvarande arbetar Stenungsunds kommun med framtagande av detaljplan för nytt 
resecentrum. Parallellt med det arbetar Trafikverket för att kunna utföra byggnation av deras 
anläggning inom det nya resecentrumet. 

Trafikverket behöver, för att kunna fortsätta arbetet, avtala med Stenungsunds kommun om 
medfinansiering avseende planläggningsprocess och projektering. Medfinansieringen innebär 
att Stenungsunds kommun betalar hela Trafikverkets kostnad för dessa åtgärder. 

Bedömningen är att kostnaden enligt detta avtal kommer att rymmas inom budget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-08 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-08-31 
Medfinansieringsavtal – avseende planläggningsprocess och projektering, Stenungsunds 
resecentrum 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) och Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 163 Dnr: KS 2018/425 
 
Antagande av detaljplan på del av Kyrkenorum 5:1 och Norums-
Torp 1:27, Hallerna förskola 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för förskola på del av fastigheterna 
Kyrkenorum 5:1 och Norums-Torp 1:27 i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 
kap. 27 § samt justera planbestämmelsen enligt följande: Träd med en stamdiameter över 20 
cm på en höjd av 1,3 meter skall huvudsakligen bevaras. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för en ny förskola om åtta avdelningar för del 
av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 samt Norums-Torp 1:27. Granskningstiden varade mellan 
25 juni och 16 juli 2020. Under granskningstiden inkom 15 yttranden. Inför antagandet har 
plankartan justerats utifrån synpunkt från Lantmäteriet gällande formulering av 
planbestämmelse. Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats efter yttrande från 
Lantmäteriet gällande fastighetsbildning och om ansvarig för kapacitetshöjning av 
pumpstation. Plan- och genomförandebeskrivningen har även kompletterats med hänvisning 
till arkeologisk rapport och Länsstyrelsens diarienummer, enligt yttrande från Bohusläns 
museum. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-08-28 
Granskningsutlåtande 2020-09-09 
Plan- och genomförandebeskrivning 2020-09-09 
Plankarta 2020-09-09 
VA-, dagvatten- och skyfallsutredning (WSP) 2018-08-28, reviderad 2020-06-10 
Trafikstudie (Sigma Civil) 2020-05-20 
Arkeologisk förundersökning (Bohusläns museum) 2019 
Komplettering trafikutredning (Tyréns) 2019-09-17 
Trafikutredning (Tyréns) 2018-05-09  
Barnkonsekvensanalys 2018-09-25 
Geoteknisk utredning – PM Projekteringsunderlag/Bergteknik (Tyréns) 2018-04-24 
Geoteknisk utredning – georitningar MUR G01-G21 (Tyréns) 2018-03-23 
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Protokoll
Kommunfullmäktige
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Geoteknisk utredning – MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik (Tyréns) 2018-
03-23 
Geoteknisk utredning – PM Projekteringsunderlag/Geoteknik (Tyréns) 2018-03-23 
 
Beslut skickas till 
cecilia.norlander@stenungsund.se 
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Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 164 Dnr: KS 2018/56 
 
Arrendeavtal med Stenungsunds Motorsällskap på fastigheterna 
Hammar 1:7 och Smederöd 1:9 m fl 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att teckna ett 10-årigt arrendeavtal med möjlighet till 
förlängning fem år i taget med Stenungsunds Motorsällskap för motorsportanläggning, på 
fastigheterna Hammar 1:7 och Smederöd 1:9 samt delar av fastigheterna Smederöd 1:2, 1:4 
och Furufjäll 1:2. Arrendeavtalet ersätter tidigare tecknat avtal (1995-10-01).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds Motorsällskap (STMS) har sedan 1995-10-01 arrendeavtal med kommunen för 
ett cirka 15 hektar stort område för motoranläggning på fastigheterna Hammar 1:7 och 
Smederöd 1:9 samt delar av fastigheterna Smederöd 1:2, 1:4 och Furufjäll 1:2. STMS har 
ställt frågan till kommunen om att teckna ett nytt arrendeavtal på 10 år som därefter kan 
förlängas fem år i taget då de avser att söka bidrag för investeringar inom arrendeområdet. En 
ny femårsperiod har precis börjat löpa på det äldre avtalet. När det nya avtalet är fullständigt 
undertecknat ersätter avtalet det tidigare från 1995-10-01. 

Årlig arrendeavgift är baserad på förutsättningarna i området idag och uppgår till 50 000 kr 
(oktober 2019). Avgiften är indexreglerad och ska från och med andra arrendeåret justeras 
med hänsyn till förändring i konsumentprisindex. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-08-31 
Bilaga 1, 10-årigt arrendeavtal 
Bilaga 2, Tidigare tecknat arrendeavtal 
Bilaga 3, Motorsällskapets presentation om framtida utveckling 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Jessica.andersson2@stenungsund.se 
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§ 165 Dnr: KS 2020/520 
 
POSOM Ledningsplan för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar POSOM ledningsplan för Stenungsunds kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Denna plan för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) ingår i det 
krishanteringssystem som ytterst regleras av Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  
 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att människor som 
vistas där får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap 2 §). Ansvaret gäller både under 
normala förhållanden och vid allvarliga händelser. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-08-05 
POSOM Ledningsplan Stenungsunds kommun 2020 
 
Beslut skickas till 
dennis.salenborn@stenungsund.se 

 
 

31



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 166 Dnr: KS 2020/616 
 
Redovisning av partistödet 2019 samt utbetalning av partistöd för 
2021 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera partiernas redovisning av hur partistödet har använts 
2019 och beslutar att betala ut partistöd för år 2021 enligt följande: 
 
Centerpartiet 75 207 kronor 
Liberalerna 92 235 kronor 
Kristdemokraterna 75 207 kronor 
Miljöpartiet 58 179 kronor 
Moderaterna 228 459 kronor 
Socialdemokraterna 262 515 kronor 
Stenungsundspartiet 75 207 kronor 
Sverigedemokraterna 143 319 kronor 
Vänsterpartiet 75 207 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag till kommunen som redovisar hur partierna har använt 
föregående års partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Redovisningen ger 
möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges.  
 
Av kommunallagen framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av 
kommunfullmäktige varje år. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-08-30 
Underlag från Centerpartiet 
Underlag från Liberalerna 
Underlag från Kristdemokraterna 
Underlag från Miljöpartiet 
Underlag från Moderaterna 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

Underlag från Socialdemokraterna 
Underlag från Sverigedemokraterna 
Underlag från Stenungsundspartiet 
Underlag från Vänsterpartiet 
 
Beslut skickas till 
Richard.brown@stenungsund.se 
Maria.holmberg@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 167 Dnr: KS 2020/763 
 
Införande av avgift för borgerlig vigsel 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att införa en administrativ avgift om 500 kronor per borgerlig 
vigsel som förrättas av de vigselförrättare som utsetts av Länsstyrelsen på förslag från 
Stenungsunds kommun. I de fall vigselparet uteblir från vigseltillfället utgår ändå avgiften. 
Avgiften införs den 1 januari 2021. 
 
Reservation  
Nedzad Deumic (KD) och Alexandra Ward-Slotte (M) reserverar sig till förmån för sina egna 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun erbjuder förrättning av borgerliga vigslar som utförs av 
vigselförrättare föreslagna av kommunen och utsedda av Länsstyrelsen. Dessa förrättare utför 
cirka 50 vigslar per år, paren som vigs behöver inte vara kommunmedlemmar.  
 
Ett vigselrum erbjuds i kommunhuset men paren kan önska att vigslarna ska ske på annan 
plats, även utanför kommunens gränser. Om vigseln sker på annan plats än den kommunen 
erbjuder får förrättaren begära reseersättning för den faktiska kostnaden som det medför 
denne att ta sig till den önskade vigselplatsen. Att vara vigselförrättare anses vara ett 
hedersuppdrag och Länsstyrelsen arvoderar förrättarna 110 kronor i en symbolisk summa per 
vigsel (och sedan ytterligare 30 kronor för fler vigslar samma dag). Stenungsunds kommun 
har genom arvodesreglementet beslutat att arvodera vigselförrättarna en extra ersättning om 
en timma förrättningsarvode per vigsel. År 2020 är den summan 161 kronor.  
 
Enligt kommunallagen har kommunerna möjlighet att ta ut avgift för de tjänster som de väljer 
att erbjuda. Kommunen har ingen skyldighet att administrera vigslar och har därför möjlighet 
att ta ut en administrativ avgift för detta. Avgiften ska vara förenlig med 
självkostnadsprincipen och därmed inte överstiga kommunens faktiska kostnad.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-09-08 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 
  
Helena Järpsten (ST), Johan Thunberg (MP), Sanida Okanovic (S) och Lennart Svensson (L)   
tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
  
Alexandra Ward-Slotte (M) föreslår att kommunfullmäktige inför en administrativ avgift om 
500 kr per borgerlig vigsel för icke kommunmedlemmar.  
  
Krister Persson (M) föreslår att ärendet återremitteras för att komma med ett förslag som 
hanterar såväl avgift för vigsel som för avbokning, samt för vem det kostar och för vem är det 
kostnadsfritt. 
  
Inlägg i debatten 
Himan Mojtahedi (S) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att fråga om 
ärendet ska avgöras idag och konstaterar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer 
ordföranden resterande förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Soltak ekonomi 
maria.harstrom@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 168 Dnr: KS 2019/793 
 
Kunskapsunderlag gällande ersättning för förlorad arbetsinkomst 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
kunskapsunderlag kring hur kommunen kan möjliggöra alla förtroendevaldas aktiva politiska 
deltagande utan att förlora arbetsförtjänst.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett kunskapsunderlag innehållande dels en redogörelse för de 
juridiska förutsättningarna för ersättning för förlorad arbetsinkomst, dels en 
omvärldsbevakning. Huvudregeln i kommunallagen är att om den förtroendevalde har rätt till 
ledighet från sitt arbete har den förtroendevalde också rätt till ersättning för det 
inkomstbortfall som uppstår på grund av ledigheten. Enligt kommunallagen ska ersättningen 
vara skälig. Vad som ska anses vara skäligt definieras inte i lag utan ska vara föremål för 
prövning i respektive kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-06-24 
Kunskapsunderlag  
 
Beslut skickas till 
Johnny.alexandersson@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 169 Dnr: KS 2020/152 
 
Återrapportering uppdrag från strategiskt plan angående 
intraprenad 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till intraprenad och beslutar att ge förvaltningen i 
uppdrag att informera och undersöka intresset bland medarbetare. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan 2020 som beslutades av kommunfullmäktige13 juni 2019 fick förvaltningen i 
uppdrag att utreda och ta fram förslag på verksamheter som kan vara lämpliga för att bedrivas 
som intraprenad. I uppdraget har förvaltningen avgränsat sig till att utreda möjliga verksamhet 
inom särskilda boenden, vård omsorg. Anledningen till att förvaltningen inte har valt att 
undersöka intraprenad inom funktionshinderområdet är att dessa verksamheter drivs som 
mindre enheter som då blir mer komplexa att driva som intraprenader. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-02-10 
Utredning Intraprenad Särskilda boenden Vård Omsorg - Sektor Socialtjänst 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 170 Dnr: KS 2020/452 
 
Intresseanmälan från privata aktörer att driva Stora Höga förskola 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Protokollsanteckning 
Johan Thunberg (MP): Detta innebär att kommunen i nuläget inte går vidare med alternativa 
driftsformer för Stora Höga förskola. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en privat aktör att driva Stora Höga förskola. Utredningen skulle 
innehålla en möjlighet för en uthyrning alternativt försäljning samt en långsiktig behovsanalys 
av förskoleplatser för kommundelen.  

Förvaltningens bedömning är att både uthyrning och försäljning av förskolan är möjlig. Det 
finns olika urvalsprocesser gällande båda alternativen. Urvalen baseras på högstbjudande eller 
utifrån bedömningskriterier gällande vilken aktör som anses bäst lämpad att bedriva 
förskolan. 

Lokalens utformning och status är bristfällig vilket kan påverka försäljningspris och 
hyresnivå. Likaså kan renoverings- och ombyggnadskostnader tillkomma vid en uthyrning, 
dessa kostnader är idag inte fastställda. 

Förvaltningens bedömning är att om Stora Höga förskola ska bedrivas i en alternativ form så 
bör den bedrivas som en fristående förskola. 

Ur ett långsiktigt perspektiv, fram till 2026, kan Stora Höga förskola, utifrån nuvarande 
sökmönster, spela en roll i att säkerställa en god balans mellan tillgång och efterfrågan av 
förskoleplatser inom båda områdena. Sökmönstret innebär samtidigt att förskolor i andra 
kommundelar kommer att få färre barn än prognostiserat, det vill säga en överkapacitet. Det 
kan då bli aktuellt att avdelningar i andra kommundelar temporärt kan bli vilande.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

Tjänsteskrivelse 2020-05-11 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Välfärdsutskottet 2020-06-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår att förvaltningen går vidare med att sälja fastigheten till 
högstbjudande. Förvaltningen bör före försäljning överväga att ändra detaljplanen för att 
möjliggöra för fler verksamheter än förskola.  
  
Agneta Petterson Bell (ST), Jan Rudén (S) och Lennart Svensson (L) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg i debatten 
Johan Thunberg (MP) gör ett inlägg i debatten. 
 
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 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 171 Dnr: KS 2020/142 
 
Redovisning av oavslutade motioner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger varje år redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35 § 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. 
 
Totalt finns fem obesvarade motioner, varav två bereds av beredningar. Två obesvarade 
motioner är äldre än ett år.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-06-30 
 
Inlägg i debatten 
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 172 Dnr: KS 2018/113 
 
Utvärdering av ändrade bidragsbestämmelser för föreningar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter en översyn av bidragsbestämmelser för anläggningsstöd och differentierad hyressättning 
beslutade Kommunfullmäktige 2019-03-07 att dela upp anläggningsstödets dåvarande 
driftsbidrag i tre delar: Lokalbidrag, driftsbidrag och bidrag för övrig drift och skötsel. Vidare 
beslutades att en reducerad hyra skulle införas vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som 
hyrs ut av Kultur och Fritid och att ett bidrag för särskilda föreningsinsatser skulle inrättas.  
 
Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunfullmäktige att, ett år från det att det nya regelverket 
fanns publicerat, utvärdera om förändringarna fick önskade effekter.  
 

1. Uppdelningen av anläggningsstödets driftsbidrag i a) lokalbidrag b) driftsbidrag c) 
övrig drift och skötsel - ökade det jämlikheten mellan föreningarna?  

 

Uppdelningen av anläggningsstödets driftsbidrag har lett till vissa förändringar i fördelningen 
av bidraget och en viss ökad jämlikhet kan skönjas i fråga om föreningarnas egenkostnader 
för hyra och drift efter utbetalt bidrag. Vidare uppskattning av jämlikhet och jämförelser 
föreningar emellan är svåra i och med en avsaknad av fördelningsnycklar för de olika 
bidragen. En översyn över hur bidragen bör fördelas i framtiden föreslås därför. 

2. Reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur och 
Fritid - ökade beläggningsgraden?  

 
Reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur och Fritid har 
inte gett önskad effekt i form av högre beläggningsgrad. Kultur och Fritid planerar att gå ut 
med riktade informationsinsatser för att öka beläggningsgraden.  
 

3. Särskilda föreningsinsatser - vilka insatser ansöktes om och vilka genomfördes?  
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

Sex föreningar ansökte om, och fick beviljade medel för, särskilda föreningsinsatser under 
2019. Trots ett relativt lågt söktryck är bedömningen från Kultur och Fritid att bidraget är en 
tillgång när ansökningar väl kommer in. Fler riktade informationsinsatser planeras även här.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-15 
Välfärdsutskottet 2020-06-03 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Petterson Bell (ST) och Maria Renfors (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Rebecka.hellman@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 173 Dnr: KS 2020/319 
 
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 2, 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje 
ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 

Sammantaget gäller det elva beslut varav åtta gäller LSS 9.9 och 3 gäller SoL 4.1. 
 
Utöver detta har 28 beslut verkställts men fördröjts på grund av Covid-19. Samtliga dessa 
beslut gäller SoL 4.1 och redovisas för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-07-01 
Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 2, 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 174 Dnr: KS 2020/582 
 
Val av ledamöter till tillfällig beredning för att utveckla 
kommundelsstämmorna 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter till tillfällig beredning för att 
utveckla kommundelsstämmorna. 
 
Annika Åberg-Darell (V), beredningsledare 
Peter Öberg (M), vice beredningsledare 
Sanida Okanovic (S), 
Anders Hederström (C), 
Karin Ekeborg (MP), 
Sara Hohlfält (ST) 
Göder Bergermo (L) 
Paul Greer (KD) 
Daniel Thomsen (SD) 
 
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 
Kommunfullmäktige 2020-09-24 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-09-04 
Förslag med beredningsdirektiv 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Emma Ramhult (V) föreslår Anders Hederström (C), Sanida Okanovic (S), Karin Ekeborg 
(MP), Sara Hohlfält (ST) till ledamöter och Annika Åberg-Darell (V) till ledamot tillika 
beredningsledare. 
 
Nedzad Deumic (KD) föreslår Paul Greer (KD) till ledamot och Peter Öberg (M) till ledamot 
tillika vice beredningsledare. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

 
Lisbeth Svensson (L) föreslår Göder Bergermo (L) till ledamot. 
 
John Hansson (SD) föreslår Daniel Thomsen (SD) till ledamot. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med förslagen och 
konstaterar att så sker. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 175 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot tillika ordförande i 
kommunstyrelsen - Bo Pettersson (S) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bo Pettersson (S) som ledamot tillika ordförande i 
kommunstyrelsen från den 31 oktober 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bo Pettersson har inkommit med begäran om entledigande som ledamot tillika ordförande i 
kommunstyrelsen från den 31 oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Inlägg i debatten 
Maria Renfors (M), Nedzad Deumic (KD), Jimmy Lövgren (MP), Johan Thunberg (MP), 
Helena Järpsten (ST) och Lillemor Arvidsson (M) gör inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 176 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Olof Lundberg (S) till ledamot tillika ordförande i 
kommunstyrelsen från och med den 1 november 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår Olof Lundberg (S) till ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsen 
från och med den 1 november 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 177 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot tillika beredningsledare i 
ekonomi- och personalberedningen - Bo Pettersson (S) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bo Pettersson (S) som ledamot tillika 
beredningsledare i ekonomi- och personalberedningen från den 31 oktober 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bo Pettersson (S) har inkommit med begäran om entledigande som ledamot tillika 
beredningsledare i ekonomi- och personalberedningen från den 31 oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 178 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot tillika beredningsledare i ekonomi- och 
personalberedningen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Olof Lundberg (S) till ledamot tillika beredningsledare i 
ekonomi- och personalberedningen från och med den 1 november 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår Olof Lundberg (S) som ledamot tillika beredningsledare i ekonomi- 
och personalberedningen från och med den 1 november 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
 
 

49



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 179 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot tillika ordförande i 
valberedningen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bo Pettersson (S) som ledamot tillika ordförande i 
valberedningen från den 31 oktober 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bo Pettersson (S) har inkommit med begäran om entledigande som ledamot tillika ordförande 
i valberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 180 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot tillika ordförande i valberedningen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Olof Lundberg (S) till ledamot tillika ordförande i 
valberedningen från och med den 1 november 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår Olof Lundberg (S) som ledamot tillika ordförande i valberedningen 
från och med den 1 november 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 181 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ordförande i Stenungsundshem AB 
och Solgårdsterrassen AB - Olof Lundberg (S) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Olof Lundberg (S) som ledamot tillika ordförande i 
Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen AB från den 31 oktober 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Olof Lundberg (S) har inkommit med begäran om entledigande ledamot tillika ordförande i 
Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen AB från den 31 oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
Stenungsundshem AB 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 182 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ordförande i Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen 
AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Rudén (S) till ledamot tillika ordförande i 
Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen AB från och med den 1 november 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan Andersson (S) föreslår Jan Rudén (S) som ledamot tillika ordförande i 
Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen AB från och med den 1 november 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Morgan Anderssons 
(S) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Inlägg i debatten 
Lennart Svensson (L) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB  
Stenungsundshem AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

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

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 184 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ersättare i överförmyndarenheten 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Monica Norin Gillenius (L) till ersättare i 
överförmyndarnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) föreslår Monica Norin Gillenius (L) som ersättare i 
överförmyndarnämnden. 
 
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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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 185 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot i sociala 
myndighetsnämnden - Tanja Mattsson (L) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tanja Mattsson (L) som ledamot i sociala 
myndighetsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tanja Mattsson (L) 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
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 186 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot i sociala myndighetsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Bennsten (L) till ledamot i sociala 
myndighetsnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) föreslår Magnus Bennsten (L) som 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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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 187 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen - 
Mattias Vernberg (C) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mattias Vernberg (C) som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mattias Vernberg (C) har inkommit med begäran om entledigande som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 188 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ersättare i kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Thomas Danielsson (C) till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Hermansson (C) föreslår Thomas Danielsson som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
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
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 189 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige - 
Torgny Wiking (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Torgny Wiking (M) som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Torgny Wiking (M) har inkommit med begäran om entledigande som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
Länsstyrelsen 
 
 

60


	Protokoll förstasida
	Fastställande av föredragningslistan
	Beslut KF 2020-10-08
Fastställande av föredragningslistan

	Allmänhetens frågestund
	Beslut KF 2020-10-08
Allmänhetens frågestund

	Aktuell kommuninformation
	Beslut KF 2020-10-08
Aktuell kommuninformation

	Svar på motion om att synliggöra alla skatter för anställda och arvoderade av Stenungsunds kommun väckt av Maria Renfors (M)
	Beslut KF 2020-10-08
Svar på motion om att synliggöra alla skatter för anställda och arvoderade av Stenungsunds kommun väckt av Maria Renfors (M)
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion om tillgängliga och trygga gångstråk väckt av Lisbeth Svensson (L)
	Beslut KF 2020-10-08
Svar på motion om tillgängliga och trygga gångstråk väckt av Lisbeth Svensson (L)
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion miljöråd i Stenungsund väckt av Lisbeth Svensson (L)
	Beslut KF 2020-10-08
Svar på motion miljöråd i Stenungsund väckt av Lisbeth Svensson (L)
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion om införande av språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg väckt av Alexandra Odelsheim (SD)
	Beslut KF 2020-10-08
Svar på motion om införande av språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg väckt av Alexandra Odelsheim (SD)
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion om förbud mot passiv insamling av pengar väckt av Alexandra Odelsheim (SD)
	Beslut KF 2020-10-08
Svar på motion om förbud mot passiv insamling av pengar väckt av Alexandra Odelsheim (SD)
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019
	Beslut KF 2020-10-08
Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019

	Svar på revisionsrapport - Löpande granskning 2019
	Beslut KF 2020-10-08
Svar på revisionsrapport - Löpande granskning 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Delårsrapport 2020, Stenungsunds kommun
	Beslut KF 2020-10-08
Delårsrapport 2020, Stenungsunds kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Genomförande av gång- och cykelväg vid Solgårdsvägen, godkännande av budgetförutsättningar och avtal med Trafikverket
	Beslut KF 2020-10-08
Genomförande av gång- och cykelväg vid Solgårdsvägen, godkännande av budgetförutsättningar och avtal med Trafikverket
	Sida 1
	Sida 2


	Avtal med Trafikverket om medfinansiering avseende planläggningsprocess och projektering i projektet resecentrum
	Beslut KF 2020-10-08
Avtal med Trafikverket om medfinansiering avseende planläggningsprocess och projektering i projektet resecentrum

	Antagande av detaljplan på del av Kyrkenorum 5:1 och Norums-Torp 1:27, Hallerna förskola
	Beslut KF 2020-10-08
Antagande av detaljplan på del av Kyrkenorum 5:1 och Norums-Torp 1:27, Hallerna förskola
	Sida 1
	Sida 2


	Arrendeavtal med Stenungsunds Motorsällskap på fastigheterna Hammar 1:7 och Smederöd 1:9 m fl
	Beslut KF 2020-10-08
Arrendeavtal med Stenungsunds Motorsällskap på fastigheterna Hammar 1:7 och Smederöd 1:9 m fl

	POSOM Ledningsplan för Stenungsunds kommun
	Beslut KF 2020-10-08
POSOM Ledningsplan för Stenungsunds kommun

	Redovisning av partistödet 2019 samt utbetalning av partistöd för 2021
	Beslut KF 2020-10-08
Redovisning av partistödet 2019 samt utbetalning av partistöd för 2021
	Sida 1
	Sida 2


	Införande av avgift för borgerlig vigsel
	Beslut KF 2020-10-08
Införande av avgift för borgerlig vigsel
	Sida 1
	Sida 2


	Kunskapsunderlag gällande ersättning för förlorad arbetsinkomst
	Beslut KF 2020-10-08
Kunskapsunderlag gällande ersättning för förlorad arbetsinkomst

	Återrapportering uppdrag från strategiskt plan angående intraprenad
	Beslut KF 2020-10-08
Återrapportering uppdrag från strategiskt plan angående intraprenad

	Intresseanmälan från privata aktörer att driva Stora Höga förskola
	Beslut KF 2020-10-08
Intresseanmälan från privata aktörer att driva Stora Höga förskola
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av oavslutade motioner
	Beslut KF 2020-10-08
Redovisning av oavslutade motioner

	Utvärdering av ändrade bidragsbestämmelser för föreningar
	Beslut KF 2020-10-08
Utvärdering av ändrade bidragsbestämmelser för föreningar
	Sida 1
	Sida 2


	Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 2, 2020
	Beslut KF 2020-10-08
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 2, 2020

	Val av ledamöter till tillfällig beredning för att utveckla kommundelsstämmorna
	Beslut KF 2020-10-08
Val av ledamöter till tillfällig beredning för att utveckla kommundelsstämmorna
	Sida 1
	Sida 2


	Begäran om entledigande som ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsen - Bo Pettersson (S)
	Beslut KF 2020-10-08
Begäran om entledigande som ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsen - Bo Pettersson (S)

	Val av ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsen
	Beslut KF 2020-10-08
Val av ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsen

	Begäran om entledigande som ledamot tillika beredningsledare i ekonomi- och personalberedningen - Bo Pettersson (S)
	Beslut KF 2020-10-08
Begäran om entledigande som ledamot tillika beredningsledare i ekonomi- och personalberedningen - Bo Pettersson (S)

	Val av ledamot tillika beredningsledare i ekonomi- och personalberedningen
	Beslut KF 2020-10-08
Val av ledamot tillika beredningsledare i ekonomi- och personalberedningen

	Begäran om entledigande som ledamot tillika ordförande i valberedningen - Bo Pettersson (S)
	Beslut KF 2020-10-08
Begäran om entledigande som ledamot tillika ordförande i valberedningen

	Val av ledamot tillika ordförande i valberedningen
	Beslut KF 2020-10-08
Val av ledamot tillika ordförande i valberedningen

	Begäran om entledigande som ordförande i StenungsundsHem AB och Solgårdsterrassen AB - Olof Lundberg (S)
	Beslut KF 2020-10-08
Begäran om entledigande som ordförande i Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen AB - Olof Lundberg (S)

	Val av ordförande i Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen AB
	Beslut KF 2020-10-08
Val av ordförande i StenungsundsHem AB och Solgårdsterrassen AB

	Begäran om entledigande som ersättare i överförmyndarnämnden - Maria Möller Berntsson (L)
	Beslut KF 2020-10-08
Begäran om entledigande som ersättare i överförmyndarnämnden - Maria Möller Berntsson (L)

	Val av ersättare i överförmyndarnämnden
	Beslut KF 2020-10-08
Val av ersättare i överförmyndarenheten

	Begäran om entledigande som ledamot i sociala myndighetsnämnden - Tanja Mattsson (L)
	Beslut KF 2020-10-08
Begäran om entledigande som ledamot i sociala myndighetsnämnden - Tanja Mattsson (L)

	Val av ledamot i sociala myndighetsnämnden
	Beslut KF 2020-10-08
Val av ledamot i sociala myndighetsnämnden

	Begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen - Mattias Vernberg (C)
	Beslut KF 2020-10-08
Begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen - Mattias Vernberg (C)

	Val av ersättare i kommunstyrelsen
	Beslut KF 2020-10-08
Val av ersättare i kommunstyrelsen

	Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige - Torgny Wiking (M)
	Beslut KF 2020-10-08
Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige - Torgny Wiking (M)


