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Richard Brown Katja Nikula (S) Wouter Fortgens (M) Birgit Lövkvist (V) 
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: 2020-12-22  
Paragrafer: 190-256  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-12-23 
Datum då anslaget tas ned: 2021-01-21 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Richard Brown  
sekreterare 
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kommun Fritid och Fastigheter AB 

KS 2020/6  

§ 231 Begäran om entledigande som ledamot i 

ekonomi- och personalberedningen - Emma 

Ramhult (V) 
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KS 2020/5  

§ 234 Val av ledamot tillika ordförande i Södra 

Bohusläns räddningstjänstförbund 

 

KS 2020/6  
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§ 247 Begäran om entledigande som förste vice 

ordförande i kommunstyrelsen - Agneta 

Pettersson Bell (ST) 
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Stenungsund kommun Fritid och Fastigheter AB 

- Agneta Pettersson Bell (ST) 

 

 

KS 2020/5  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 190  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan enligt följande: 
 
Tillkommande ärenden 

 Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Ingemar Johansson (S) 
 Begäran om entledigande som ledamot i välfärdsberedningen - Ingemar Johansson (S) 
 Val av ledamot i välfärdsberedningen 
 Begäran om entledigande som ersättare i Stenungsundshem AB -Jakob Hallman (KD)  
 Val av ersättare i Stenungsundshem AB 
 Begäran om entledigande som förste vice ordförande i kommunstyrelsen - Agneta 

Pettersson Bell (ST) 
 Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen 
 Begäran om entledigande som ledamot i Stenungsund kommun Fritid och Fastigheter 

AB - Agneta Pettersson Bell (ST) 
 Begäran om entledigande som ersättare i Stenungsund kommun Fritid och Fastigheter 

AB - Linda-Maria Hermansson (C) 
 Val av ledamot i Stenungsund kommun Fritid och Fastigheter AB 
 Val av ersättare i Stenungsund kommun Fritid och Fastigheter AB 
 Begäran om entledigande som ersättare i Samordningsförbundets styrelse - Agneta 

Pettersson Bell (ST) 
 Val av ersättare i Samordningsförbundets styrelse 
 Begäran om entledigande om entledigande som ersättare i sociala myndighetsnämnden 

- Jan Rollén (ST) 
 Val av ersättare i sociala myndighetsnämnden 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 191 Dnr: KS 2020/3 
 
Aktuell kommuninformation 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om aktuell kommuninformation. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 192 Dnr: KS 2020/599 
 
Utdelning av Kulturstipendiatet 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att välfärdsutskottet beslutat att utse Nina Ådahl till mottagare av 
Stenungsunds kommuns kulturstipendium 2020 med motiveringen: 

Med sitt engagemang och energi har Nina Ådahl nått många elever i Stenungsund som 
inspirerats att läsa och skriva, en kulturgärning som ger mångfalt tillbaka och uppmuntrar 
barn och unga att vidareutveckla sig själva. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns kulturstipendium har delats ut varje år sedan 1975. Stipendiet utgår 
som belöning för en värdefull insats eller som uppmuntran och hjälp till utbildning åt den, 
som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, 
musik, teater, konst, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, 
hembygdsvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Stipendiet, om 20 
tkr, kan delas av flera stipendiater. 
 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-11-04 
 
 
Inlägg i debatten 
Agneta Pettersson Bell (ST) gör ett inlägg i debatten. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 193 Dnr: KS 2020/477 
 
Utdelning av Miljöpriset 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att allmänna utskottet beslutat att Miljöpriset 2020 tilldelas 
Stenungsunds Montessoriskola med motiveringen: 

Montessoriskolan genomsyras av ett hållbarhetstänk i allt från sin utbildningspedagogik till 
sitt praktiska utförande. Maten som tillagas består till största delen av ekologiska råvaror och 
barnen får vara med och odla grönsaker och kryddor. Med hjälp av lek och lärande trattas 
den stora helheten ner till detaljer vilket hjälper barnen att se samband och förstå orsak och 
verkan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun delar årligen ut ett miljöpris. Prissumman är 20 000 kronor och kan 
delas ut till personer som är bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till 
kommunen, företag, föreningar eller organisationer som är etablerade i kommunen. Utdelning 
sker årligen på kommunfullmäktiges sammanträde i december. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-11-03 
 
Inlägg i debatten 
Olof Lundberg (S) gör ett inlägg i debatten. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 194 Dnr: KS 2020/339 
 
Utdelning av utmärkelsen Årets förening 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att välfärdsutskottet beslutat att utse Stenungsunds 
handbollsklubb till ”Årets förening 2020” med motiveringen: 

”Genom sitt engagemang har föreningen sedan 1967 bidragit till en meningsfull, hälsosam, 
och framförallt utvecklande fritid för både barn och vuxna i kommunen. De har förtydligat sin 
värdegrund som sammanfattas med glädje, respekt och trygghet. Klubben har bland annat 
utmärkt sig genom att P14 kvalificerat sig till finalspelet i ungdoms-SM.” 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med priset är att uppmärksamma föreningar som gör en värdefull insats för 
föreningslivet och/eller Stenungsunds kommun i stort. Priset ska stimulera och utveckla 
föreningslivet.  

Föreningen som utses till årets förening erhåller 20 000 kr. Priset kommer att delas ut på 
kommunfullmäktiges sammanträde i december.   

 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-05-06 
 
Inlägg i debatten 
Agneta Pettersson Bell (ST) gör ett inlägg i debatten. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 195 Dnr: KS 2018/311 
 
Översiktsplan för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 2020 för Stenungsunds kommun. 

Protokollsanteckning  
Maria Renfors (M): Moderaterna noterar och beklagar att beredningen efter det senaste 
samrådet valt att inte besvara de synpunkter som inkommit från politiska partier. Syftet med 
samråd är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och 
påverkan. Att inte besvara våra synpunkter gällande främst näringslivsperspektiv, strandskydd 
och skyddszoner tycker vi är en brist. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beredningen fysisk planering och miljö har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan. En 
översiktsplan är ett övergripande och strategiskt dokument som visar den politiska 
inriktningen kring hur kommunen mark- och vattenanvändning bör utvecklas och bevaras i ett 
längre perspektiv utifrån hållbarhetsperspektivets ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensioner.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Allmänna utskottet 2020-11-03 
Tjänsteskrivelse 2020-08-28 
Översiktsplan 2020, del 1, förslag, antagandehandling, 2020-11-12 
Översiktsplan 2020, del 2, hållbarhetsbedömning, antagandehandling, 2020-11-12 
Översiktsplan 2020, del 3, förutsättningar, antagandehandling, 2020-11-12 
Särskilt utlåtande, antagandehandling, 2020-11-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Hermansson (C), Lennart Svensson (L), Maria Renfors (M), Morgan Andersson (S) 
och Jakob Hallman (KD) föreslår att kommunfullmäktige antar Översiktsplan 2020 för 
Stenungsunds kommun. 
 
Agneta Petterson Bell (ST) föreslår att ärendet återremitteras för uppdelning av 
kommundelarna Stora Höga och Spekeröd i Översiktsplan 2020. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) förslag om återremiss.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag om återremiss och ett förslag om att ärendet 
ska avgöras idag. Ordföranden börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och konstaterar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för återremiss. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Katja Nikula (S), Linda-Maria Hermansson (C), Bo Pettersson 
(S), Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Sanida Okanovic (S), Olof Lundberg 
(S), Jan Rudén (S), Roger Andersson (S), Håkan Hermansson (C), Birgit Lövkvist (V), Maria 
Renfors (M), Michael Ernfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena 
Nävergårdh (M), Alexandra Ward Slotte (M), Lisbeth Svensson (L), Lennart Svensson (L), 
Nedzad Deumic (KD), Jakob Hallman (KD), John Hansson (SD) och Rolf Malmborg (SD). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Agneta Pettersson Bell (ST) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Gunnel Lundgren (S) och Peter Öberg (M). 
 
Med 23 ja-röster, 2 nej-röster och 2 som avstod beslutar kommunfullmäktige att ärendet 
avgörs idag. 
 
Beslutsgången fortsätter 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Håkan Hermanssons 
(C) med fleras förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Birgitta.wall@stenungsund.se  
Anders.hulterström@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 196 Dnr: KS 2019/699 
 
Exploateringsavtal för Kopper 2:16 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal till Detaljplan för 
Kopper 2:16 med flera tecknat mellan Stenungsunds kommun och Sjögus 
Stenungsundsfastigheter AB.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen arbetar med att ta fram detaljplan för fastigheten Kopper 2:16, samt del av 
fastigheten Kopper 2:1, för att möjliggöra en förtätning om cirka 32 lägenheter (hyresrätter).  

Under detaljplanearbetet inkom exploatören med en ansökan om att få utvidga sitt projekt in 
på kommunal mark. Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2019 att direktanvisa del 
av den kommunalt ägda fastigheten Kopper 2:1 till Sjögus Stenungsundsfastigheter AB. I 
exploateringsavtalet avtalas att exploatören köper cirka 550 kvm kommunal mark, till 
marknadsmässigt pris, och att en fastighetsreglering ska göras genom en lantmäteriförrättning 
för att genomföra köpet. 

Det finns ingen allmän plats inom detaljplanen. En vändplan behöver byggas ut på allmän 
plats utanför planområdet. Exploatören ska lämna exploateringsbidrag för 1/3 av den faktiska 
kostnaden för anläggandet av vändplanen. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Tjänsteskrivelse 2020-11-09 
Exploateringsavtal för ”Detaljplan för Kopper 2:16 m.fl.” 
Beslut kommunstyrelsen 2019-11-25 Direktanvisning av del av Kopper 2:1 till Sjögus 
Stenungsundsfastigheter AB i anslutning till detaljplanearbete för Kopper 2:16 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) och Olof Lundberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

 
Beslut skickas till 
therese.brattfors@stenungsund.se 
jonas@sjogren-bygg.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 197 Dnr: KS 2016/714 
 
Exploateringsavtal för Detaljplan för industri och småindustri, del 
av Munkeröd 1:12 med flera 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal till Detaljplan för 
industri och småindustri, del av Munkeröd 1:12 med flera upprättat mellan Stenungsunds 
kommun och Badhustorgets Fastighets AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Arbete pågår med Detaljplan för industri och småindustri, del av Munkeröd 1:12 med flera.  

Detaljplanen upprättas på initiativ av Badhustorgets Fastighets AB (”Exploatören”) som äger 
större delen av området inom detaljplanen, en mindre del av marken inom allmänplats är inte i 
exploatörens ägo ännu men avtal avses att tecknas med fastighetsägarna.  

Ett plankostnadsavtal är tidigare tecknat med exploatören där det framgår att denne ska 
bekosta upprättandet av detaljplanen.  

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan exploatören och Stenungsunds kommun. Avtalets 
syfte är att få till ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Avtalet 
reglerar parternas ansvar för utförande och kostnader samt gällande villkor. 
Exploateringsavtalets giltighet är beroende av att detaljplaneförslaget antas av 
kommunfullmäktige och sedan vinner laga kraft.  

Planområdet omfattas enskilt huvudmannaskap vilket innebär att allmän plats ska förvaltas av 
fastighetsägarna i området. Exploatören bekostar och utför utbyggnationen av den allmän 
platsen. 
 
Kommunen kommer efter antagen detaljplan att kunna sälja del av Munkeröd 1:21 enligt 
villkor i exploateringsavtalet. Området omfattas av allmän plats natur, cirka 150 kvm och 
kommunen erhåller en ersättning om 25 kr/kvm. Områdets storlek och slutlig ersättning 
fastställs i samband med lantmäteriförrättningen. 
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Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

Planområdet omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten 
eller dagvatten. Anslutning till den kommunala VA-anläggningen sker via avtal mellan VA-
enheten och exploatören. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 
Exploateringsavtal till Detaljplan för industri och småindustri, del av Munkeröd 1:12 med 
flera 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) och Olof Lundberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 198 Dnr: KS 2020/620 
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av detaljplaneprocessen 
2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens svar på granskning av 
detaljplaneprocessen 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun har EY genomfört en 
granskning av detaljplaneprocessen i Stenungsunds kommun. Syftet med granskningen har 
varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning 
av detaljplaneprocessen. 
 
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av detaljplaneprocessen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Allmänna utskottet 2020-11-03 
Revisionsrapport – Granskning av detaljplaneprocessen 2020 
Missiv – Granskning av detaljplaneprocessen 2020 
Tjänsteskrivelse – 2020-07-30 
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av detaljplaneprocessen 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut skickas till 
hans.gillenius@stenungsund.se 
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Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 199 Dnr: KS 2019/248 
 
Antagande av avfallsplan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 
tretton kommuner till 2030”.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan 
och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för långsiktig planering av 
förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. Göteborgsregionens 13 
medlemskommuner har gemensamt arbetet fram en avfallsplan som respektive kommun har 
möjlighet att anta som sin egen. Genom en gemensam regional avfallsplan och samarbete för 
att uppnå målen i planen möjliggörs flera synergieffekter. Bland annat kring måluppfyllelse, 
kommunikation, projektutveckling och tydlighet gentemot regionens invånare som rör sig 
över kommungränserna. Avfallsområdet behöver liksom övriga samhället bidra till att minska 
klimatpåverkan. Detta är regionala utmaningar som med fördel hanteras i samverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Tjänsteskrivelse 2020-11-09 
Göteborgsregionen minskar avfallet - avfallsplan för 13 kommuner till 2030 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) och Morgan Andersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut skickas till 
michael.koohler@stenungsund.se 
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2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 200 Dnr: KS 2020/846 
 
Bygglovstaxa för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar bygglovstaxa för Stenungsunds kommun.  
 
Bygglovstaxan börjar gälla från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att årligen reglera timpriset utifrån PKV (prisindex kommunal 
verksamhet) och att Tekniska myndighetsnämnden får besluta om justeringar i tidsåtgång 
utifrån tidmätningar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande taxa beslutades 2011 och har inte reviderats sedan dess. Utifrån detta föreslår 
förvaltningen att Bygglovstaxan revideras från och med den 1 januari 2021. Revideringen 
innebär att den nuvarande principen att basera taxan efter den yta som den sökta åtgärden 
avser ändras till att baseras på den genomsnittliga tidsåtgången för olika ärendetyper. 
Förvaltningen bedömer att ändringen kommer att göra det enklare att utläsa vad bygglov och 
startbesked kommer att kosta. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-26 
Tjänsteskrivelse 2020-09-30 
Förslag till bygglovstaxa 2021 Stenungsund 
Förslag text för bygglovstaxa 
Bilaga Stenungsunds kommun bygglovstaxa 
Underlag till bygglovstaxan 
Jämförelse av bygglovstaxor 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att taxan ska börja gälla från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
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2020-12-17

 
Beslut skickas till 
Maja.andersson@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 
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Kommunfullmäktige
2020-12-17

   
 
 
 
 
§ 201 Dnr: KS 2020/860 
 
Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel för Tekniska 
myndighetsnämnden. Taxan börjar gälla från det att beslutet vunnit laga kraft.  
 
Timavgifterna ska årligen regleras enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV). 
Regleringen ska ske vid årsskifte. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda införandet av 
debitering efter utförd kontroll av livsmedel 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den offentliga kontrollen av livsmedel ska vara avgiftsfinansierad och huvudprincipen är att 
livsmedelskontrollen ska uppnå full kostnadstäckning enligt livsmedelslagstiftningen.  
En beräkning av timavgifterna har gjorts med beräkningsunderlag från Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) samt prisindex kommunal verksamhet (PKV). I förslaget ligger en 
förändring av timavgiften för planerad kontroll, från nuvarande 1 025 kr till 1 301 kr och för 
uppföljande kontroll, från nuvarande 909 kr till 1 279 kr. Nuvarande timavgifter i taxan 
beslutades 2011 och därefter har timavgifterna endast blivit indexreglerade.  
 
Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen 2017 innefattade bland annat granskning av 
taxan. Länsstyrelsen framförde anmärkning då det inte är tillräcklig kostnadstäckning av 
timavgiften. I Tekniska myndighetsnämndens åtgärdsplan till Länsstyrelsen framgår att 
nämnden ska arbeta med att se över taxan och dess kostnadstäckning av timavgiften med 
införande till 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Allmänna utskottet 2020-11-03 
Tjänsteskrivelse 2020-10-27 
Taxa för Stenungsunds kommuns offentlig kontroll av livsmedel 2020-10-27 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Jönsson (M) föreslår att fakturering fortsättningsvis sker efter det att tillsynen utförts. 
Att taxan för 2021 förblir oförändrad. 
 
Wouter Fortgens (M) tillstyrker Johan Jönssons (M) förslag. 
 
Morgan Andersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
införandet av debitering efter utförd kontroll av livsmedel 
  
Alexandra Ward Slotte (M) föreslår som tillägg att 10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår 
och ska betalas efter utförd kontroll. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att ställa Johan 
Jönssons (M) förslag mot kommunstyrelsens förslag och konstaterar att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Johan Jönssons (M) förslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Katja Nikula (S), Linda-Maria Hermansson (C), Bo Pettersson 
(S), Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Sanida Okanovic (S), Olof Lundberg 
(S), Jan Rudén (S), Roger Andersson (S), Håkan Hermansson (C), Agneta Pettersson Bell 
(ST), Birgit Lövkvist (V), Jimmy Lövgren (MP), Michael Ernfors (M), Nedzad Deumic (KD) 
och Jakob Hallman (KD). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Helena Nävergårdh (M), Alexandra Ward Slotte (M), Lisbeth Svensson (L), Lennart 
Svensson (L), John Hansson (SD) och Rolf Malmborg (SD). 
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Gunnel Lundgren (S) och Peter Öberg (M). 
 
Med 16 ja-röster, 9 nej-röster och 2 som avstod beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
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2020-12-17

 
Beslutsgången fortsätter 
Ordföranden ställer Agneta Pettersson Bells (ST) tilläggsförslag mot Alexandra Ward Slottes 
(M) tilläggsförslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Agneta 
Pettersson Bells (ST) tilläggsförslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för Agneta Pettersson Bells (ST) tilläggsförslag. 
Nej-röst för Alexandra Ward Slottes (M) tilläggsförslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Katja Nikula (S), Linda-Maria Hermansson (C), Bo Pettersson 
(S), Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Sanida Okanovic (S), Olof Lundberg 
(S), Jan Rudén (S), Roger Andersson (S), Håkan Hermansson (C), Agneta Pettersson Bell 
(ST), Birgit Lövkvist (V), Jimmy Lövgren (MP), Michael Ernfors (M), Nedzad Deumic (KD), 
Jakob Hallman (KD) och Rolf Malmborg (SD). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Helena Nävergårdh (M), Alexandra Ward Slotte (M), Lisbeth Svensson (L), Lennart 
Svensson (L) och John Hansson (SD). 
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Gunnel Lundgren (S) och Peter Öberg (M). 
 
Med 17 ja-röster, 8 nej-röster och 2 som avstod beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
Agneta Pettersson Bells (ST) tilläggsförslag. 
 
Beslut skickas till 
miljo@stenungsund.se 
susanne.hartzell@stenungsund.se 
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Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 202 Dnr: KS 2020/868 
 
Egenavgifter i färdtjänst 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att behålla nuvarande egenavgifter i färdtjänsten för 2020. 
Avgiften kommer att räknas upp, till jämna krontal, enligt KPI. Avgiften börjar gälla från det 
att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av Västtrafiks beslut om nya zoner i kollektivtrafiken behöver Stenungsunds 
kommun fatta beslut om vissa egenavgifter i färdtjänsten. Förslaget är att Stenungsund ska 
behålla nuvarande taxa och själva indexreglera den enligt KPI inför varje nytt år. Första 
indexregleringen kommer att äga rum 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-26 
Tjänsteskrivelse 2020-10-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Alexandra Ward Slotte (M) föreslår att avgiften börjar gälla från det att beslutet vunnit laga 
kraft. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Alexandra Ward 
Slottes (M) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
kerstin.gunnerod@stenungsund.se 
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§ 203 Dnr: KS 2020/820 
 
Samarbetsavtal Energi- och klimatrådgivningen 2021-2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtal för Energi- och klimatrådgivningen med 
giltighet på tre år med start 2021-01-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet har sedan 2015 bedrivit gemensam 
energi- och klimatrådgivning med säte i Stenungsund. Syftet med samarbetet är att 
gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som klarar Energimyndighetens krav 
på rådgivning. Strävan är att upprätthålla nödvändig kontinuitet, kompetens och kvalitet 
samt att uppnå kostnadseffektivitet. 
 
Gällande samarbetsavtal mellan kommunerna löper från 1 januari 2018 till och med 31 
december 2020 och behöver nu förnyas för perioden 1 januari 2021 till och med 31 
december 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Allmänna utskottet 2020-11-03 
Tjänsteskrivelse 2020-09-24 
Samarbetsavtal om gemensam organisation för Energi- och klimatrådgivning 
 
Beslut skickas till 
petter.bergman@stenungsund.se 
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§ 204 Dnr: KS 2020/615 
 
Revidering av förbundsordning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad förbundsordning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund enligt förbundsdirektionens beslut 2020-10-01 § 67. Den nya 
förbundsordningen ska gälla från och med 1 januari 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har antagit ett förslag till 
reviderad förbundsordning. Syftet med revideringen är att ändra fördelningsmodellen. Istället 
för att använda beslutad budget som fördelningsnyckel innebär den föreslagna modellen två 
fördelningsnycklar – en fast och en rörlig. Den fasta fördelningsnyckeln uppgår till 85% och 
den rörliga till 15% av den beslutade budgeten. 
 
Utgångspunkten är beslutad budget för 2020, där 85% avser den fasta delen och fördelas 
enligt tidigare beslutad fördelningsnyckel.  
 

 Lilla Edet 29,99%  
 Stenungsund 30,94% 
 Tjörn 39,07% 

Den rörliga är invånarrelaterad och förändras årligen utifrån invånarantalet i respektive 
kommun 31 december två år innan aktuellt budgetår.  Den nya förbundsordningen ska gälla 
från och med 1 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-26 
Tjänsteskrivelse 2020-08-20 
Beslut direktionen 2020-10-01  
Ny förbundsordning 
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Beslut skickas till 
anette.oscarsson@stenungsund.se 
marcus.sundberg@sbrf.se 
maria.holmberg@stenungsund.se 
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§ 205 Dnr: KS 2020/878 
 
Delårsbokslut för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna SBRF:s delårsrapport samt notera revisorernas 
bedömning av rapporten.   

 
Sammanfattning av ärendet 
SBRF redovisar ett underskott för perioden om 5,9 mnkr. Prognosen pekar på ett underskott 
om 6,8 mnkr för året. Inga justeringsposter finns i balanskravsutredningen och prognosen för 
balanskravsresultatet är därmed detsamma som årets resultat.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-26 
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 
Delårsrapport SBRF  
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020-10-07 
Justerat protokoll direktionen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C) och Helena Järpsten (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  
 
Beslut skickas till 
maria.holmberg@stenungsund.se 
Marcus.sundberg@sbrf.se 
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§ 206 Dnr: KS 2020/759 
 
Justering av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
myndighetstaxa 2021 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta räddningstjänstförbundets myndighetsaxa from 2021-
01-01 samt att räddningstjänstförbundet för varje kalenderår får besluta om att justera taxan 
med Sveriges kommuner och regioners (SKR) oktoberpublicering av prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) utför de flesta uppgifter som åligger 
medlemskommunerna enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och 
explosiva varor. För de delar som utgör myndighetsutövning skall medlemskommunerna anta 
taxorna gällande myndighetsutövningen. Indexuppräkning får delegeras till 
räddningstjänstförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-26 
Tjänsteskrivelse 2020-09-30 
Protokoll 26 aug 
Myndighetstaxa SBRF 2021 
 
Beslut skickas till 
Lars.strandh@stenungsund.se 
Maria.holmberg@stenungsund.se 
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§ 207 Dnr: KS 2020/506 
 
Uppdrag att utreda för- och nackdelar med, samt kostnader för olika 
driftsformer av räddningstjänst 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser med att 
driva räddningstjänst i kommunal regi. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett detaljerat underlag rörande kostnader 
och organisation för en räddningstjänst i kommunens regi. Vidare ska en benchmark/ 
kostnadsjämförelse göras avseende kostnader för närliggande räddnings-tjänster. Vi 
vill vårda och utveckla samarbetet med industrin. 

 Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen i april. 
 
Reservation 
Linda-Maria Hermansson (C), Nedzad Deumic (KD), Jakob Hallman (KD) och Håkan 
Hermansson (C) reserverar sig till förmån för egna förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde i juni 2020 förvaltningen i uppdrag att senast den 
1 november 2020 presentera en utredning av för- och nackdelar med, samt kostnader för olika 
driftsformer av räddningstjänst i Stenungsunds kommun. 
 
I utredningen beskrivs tre olika driftsformer för den kommunala räddningstjänsten; egen regi i 
den kommunala förvaltningen, kommunalförbund och gemensam nämnd för flera kommuner.  
 
De olika organisationsformerna bedöms inte påverka kostnadsbilden för kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-26 
Allmänna utskottet 2020-09-29 
Tjänsteskrivelse 2020-07-29 
Beslut KS 2020-06-15 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag men med tillägget att utredningen ska 
presenteras för kommunstyrelsen i april. 
 
Wouter Fortgens (M) tillstyrker Olof Lundbergs (S) förslag. 
 
Maria Renfors (S) tillstyrker Olof Lundbergs (S) förslag. 
 
Linda-Maria Hermansson (C) Föreslår att Stenungsunds kommun lämnar in en 
intresseanmälan till Räddningstjänstförbund Storgöteborg 
 
Lisbeth Svensson (L) tillstyrker Linda-Maria Hermanssons (C) förslag. 
 
Birgit Lövkvist (V) tillstyrker Linda-Maria Hermanssons (C) förslag. 
 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar 
och konsekvenser med att driva räddningstjänst i kommunal och interkommunal regi. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. Ordföranden börjar med att 
ställa Linda-Maria Hermansson (C) förslag mot Nedzad Deumic (KD) förslag och konstaterar 
att Nedzad Deumic (KD) förslag faller. Ordföranden fortsätter med att ställa 
kommunstyrelsens förslag mot Linda-Maria Hermanssons (C) förslag och omröstning är 
begärd. 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst Linda-Maria Hermanssons (C) förslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Katja Nikula (S), Bo Pettersson (S), Morgan Andersson (S), 
Lars-Ebbe Pettersson (S), Sanida Okanovic (S), Olof Lundberg (S), Jan Rudén (S), Roger 
Andersson (S), Helena Järpsten (ST), Jimmy Lövgren (MP), Maria Renfors (M), Michael 
Ernfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), Alexandra 
Ward Slotte (M), John Hansson (SD) och Rolf Malmborg (SD): 
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Följande ledamöter röstar nej: Linda-Maria Hermansson (C), Håkan Hermansson (C), Birgit 
Lövkvist (V), Lisbeth Svensson (L) och Lennart Svensson (L). 
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Gunnel Lundgren (S) och Peter Öberg (M), Nedzad 
Deumic (KD) och Jakob Hallman (KD). 
 
Med 18 ja-röster, 5 nej-röster och 4 som avstod beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgången fortsätter 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Olof Lundbergs (S) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker.  
 
 
Beslut skickas till 
bjorn.wikman@stenungsund.se 
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§ 208 Dnr: KS 2020/420 
 
Fordonspolicy för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade fordonspolicyn för Stenungsunds 
kommun med ändringarna att punkt 3.1 och 3.2 tas bort och att punkt 6 kompletteras med 
”alkolås, eller likvärdig lösning som uppfyller samma syfte”. Riktlinjerna för kommunala 
fordon upphävs. Fordonspolicyn ska revideras senast 2023. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att punkt 4.1 i policyn ändras till: 4.1 Klimat- och 
miljöpåverkan. Lämpligaste fordon väljs i första hand utifrån så låg klimat- och 
miljöpåverkan som möjligt samt utifrån ekonomi och behov. När ett fordon ersätts 
eftersträvas alltid en lägre miljöpåverkan än för det befintliga. El som används till fordon ska 
vara förnybar och detta bör även gälla för gas. Friktionsdäck ska vara standard som 
vinterdäck, dubbdäck kan erbjudas vid behov.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har ett samarbete kring centraliserad fordonshantering med Kungälvs, 
Tjörns och Lilla Edets kommuner. Syftet med samarbetet är att sänka kommunens 
fordonsrelaterade kostnader samt att upprätthålla hög kvalitet och effektiviserad verksamhet 
genom en övergripande förvaltning av respektive kommuns fordonsflotta.  
 
Stenungsunds kommun har sedan tidigare en policy för kommunala fordon. Denna behöver 
enhetliggöras med övriga samarbetskommuners motsvarande dokument vad gäller roller och 
ansvar samt fordonskrav.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Allmänna utskottet 2020-11-03 
Tjänsteskrivelse 2020-06-22 
Fordonspolicy för Stenungsunds kommun 
Beslut KS 2020-09-21 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Helena Järpsten (ST) och Jimmy Lövgren (MP) föreslår att ärendet återremitteras.  
  
Jan Rudén (S) och Nedzad Deumic (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Beslut skickas till 
Jorgen.hedin@kungalv.se 
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§ 209 Dnr: KS 2020/519 
 
Ny pandemiplan för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar pandemiplanen för Stenungsunds kommun. En uppföljning ska 
hållas rörande pandemiplanen om 12 månader. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En pandemi innebär en omfattande spridning av en ny typ av virus, som med stor sannolikhet 
kommer att påverka stora delar av samhället och världens befolkning. Därför är det viktigt att 
ha en god beredskap.  
 
Alla sektorer kan drabbas och viktiga funktioner i samhället kommer eventuellt inte att 
fungera normalt. Många kan komma att känna oro och myndigheterna kommer att behöva 
vidta ibland kontroversiella åtgärder. Det ställer stora krav på beredskapen, inte minst när det 
gäller information och kommunikation.  

Hur kommunen ska agera under en pandemi framgår av kommunens pandemiplan. 
Förvaltningen har sett över planen och föreslår att en ny antas. Utgångspunkten i planen är att 
kommunen i möjligaste mån följer statliga myndigheters rekommendationer kring hur 
kommunen bör agera. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-26 
Allmänna utskottet 2020-09-29 
Tjänsteskrivelse 2020-09-22 
Ny pandemiplan för Stenungsunds kommun 
 
Beslut skickas till 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
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§ 210 Dnr: KS 2020/510 
 
Bekräftelse av ingången borgensförbindelse med Kommuninvest 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun  

- bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 10 maj 2007 
(”Borgensförbindelsen”), vari Stenungsunds kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Stenungsunds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående 
och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

- bekräftar att regressavtalet undertecknat av Stenungsunds kommun den 26 oktober 
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det 
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några 
av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

- bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Stenungsunds kommun den 26 oktober 
2011, vari Stenungsunds kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

Kommunfullmäktige beslutar att utse Olof Lundberg och Erica Bjärsved att för Stenungsunds 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. 
Stenungsunds kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 10 maj 2007 och har bekräftat 
densamma genom beslut av fullmäktige den 14 november 2016.  

Samtliga medlemmar i Kommuninvest har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 
Kommuninvests verksamhet. Stenungsunds kommun undertecknade både Regressavtalet och 
Garantiavtalet den 26 oktober 2011.  
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För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för 
samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med 
avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen 
som avtalen (”Bekräftelsen”). När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen 
förlängts ytterligare en tioårsperiod.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-26 
Tjänsteskrivelse 2020-09-16 
Bilaga: Följebrev Borgensavtal Stenungsunds Kommun 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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§ 211 Dnr: KS 2020/818 
 
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats 
Kommuninvest Ekonomisk Förening 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

- Stenungsunds Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 4 500 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas 
att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  

- kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 400 kronor 
per invånare. 
 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ovanstående gäller nedanstående: 

Kommunstyrelsen beslutar att utse ekonomichef Erica Bjärsved att för kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en 
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala 
sektorn i finansieringsfrågor. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas 
in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt i föreningen 
och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från 
Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav 
har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. 
Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den 
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nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner vilket samtliga medlemmar ska 
ha uppnått vid utgången av 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-26 
Tjänsteskrivelse 2020-09-23 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 

 
 

42



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 212 Dnr: KS 2020/651 
 
Information om länsstyrelsens beslut att upphäva lokala föreskrifter 
avseende användningen av fyrverkerier 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen om att länsstyrelsen har upphävt 
kommunfullmäktiges föreskrifter gällande användning av fyrverkerier.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen beslutade den 30 oktober 2020 att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 24 
september, § 130, om ändringar av lokala ordningsföreskrifter som innebar en begränsning av 
användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på offentliga platser inom 
kommunen. Länsstyrelsen bedömer att det geografiska tillämpningsområdet, offentlig plats, 
medför en större räckvidd än vad som är påkallat och att ändringarna lägger ett onödigt tvång 
på allmänheten som innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  
 
Efter analys av länsstyrelsens beslut och rättspraxis bedömer förvaltningen att föreskrifter 
som medför en begränsning av användning av fyrverkerier kräver en tydligare geografisk 
avgränsning än vad kommunfullmäktige beslutade om. Den geografiska avgränsningen måste 
motiveras utifrån att det för området föreligger en särskilt påtaglig risk för att människors 
hälsa eller egendom skadas.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Tjänsteskrivelse 20-11-03 
 
Inlägg i debatten 
Jimmy Lövgren (MP), Maria Renfors (M), Alexandra Ward Slotte (M) och Jakob Hallman 
(KD) gör inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Cecilia.vilen@stenungsund.se 
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§ 213 Dnr: KS 2019/926 
 
Antagande av arbetsgivarpolitiskt program 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar det arbetsgivarpolitiska programmet.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens arbetsgivarpolitiska program är ett övergripande styrdokument som gäller på 
kommunens samtliga arbetsplatser och uttrycker kommunens arbetsgivarpolitiska vision. 
Syftet med programmet är att ge stöd och vägledning till alla anställda och förtroendevalda i 
Stenungsunds kommun för att möjliggöra ett förverkligande av den arbetsgivarpolitiska 
visionen.  
 
Programmet ska ses över och revideras en gång per mandatperiod, vilket har gjorts av 
ekonomi- och personalberedningen under 2019.   
 
Kommunfullmäktige beslutade den 5 mars 2020 § 39 att återremittera ärendet. Ekonomi- och 
personaberedningen har efter kommunfullmäktiges beslut gått igenom det arbetsgivarpolitiska 
programmet och justerat det ytterligare inom kapitlet Hälsa och arbetsmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Arbetsgivarpolitiskt program 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-05 § 39 
 
Beslut skickas till 
Christer.larsson@stenungsund.se 
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§ 214 Dnr: KS 2019/443 
 
Ny taxa i Stenungsunds kommun för kopiering och utlämning av 
allmänna handlingar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för kopiering och utlämning av allmänna handlingar. Den 
nya taxan börjar att gälla från och med 2021-03-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har idag en gammal taxa som inte täcker de utgifter som förvaltningen 
har i samband med kopiering och utlämning av allmänna handlingar. Förvaltningen har utrett 
frågan och föreslår införandet av en ny tidsbaserad taxa som gör det möjligt att även ta betalt 
för digitala kopior och för den arbetstid som går åt vid behandlingen av sådana ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Tjänsteskrivelse 2020-11-11 
Taxa för kopiering och utlämning av allmänna handlingar 
Bilaga till Taxa för kopiering och utlämning av allmänna handlingar 
 
Inlägg i debatten 
Helena Järpsten (ST) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
oskar.anlend@stenungsund.se 

 
 

45



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 215 Dnr: KS 2019/585 
 
Förlängning av tidigare beslut om att tillåta digitalt deltagande på 
kommunstyrelsens sammanträden samt införande av möjligheten 
att delta digitalt på utskottens sammanträden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige förlänger möjligheten för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare att 
närvara vid kommunstyrelsens sammanträden på distans under hela 2021. Därmed fortsätter 
paragrafen ”22 a § Deltagande på distans” i kommunstyrelsens reglemente att gälla fram till 
31 december 2021.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att sista stycket i 28 § formuleras om till: Det som finns 
föreskrivet i kommunallagen om en nämnds sammanträde och om ersättares tjänstgöring 
gäller även för utskotten. Även 16 § och 22 a § i detta reglemente gäller för utskotten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att tillåta digitalt deltagande för ledamöter på 
distans. Beslutet är emellertid tidsbegränsat och gäller endast fram till årsskiftet. 
Förvaltningen föreslår att den i kommunstyrelsens reglemente gällande paragrafen förlängs 
vad gäller giltighet och att det samtidigt regleras att det som sägs i reglementet om deltagande 
på distans för kommunstyrelsen också ska gälla för utskotten.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Tjänsteskrivelse 2020-11-09 
Beslut KF 2020-09-24 § 131 
 
Inlägg i debatten 
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Richard.brown@stenungsund.se 
Sophie.nygren@stenungsund.se  
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§ 216 Dnr: KS 2020/1006 
 
Möjliggörande av digitalt deltagande på tekniska 
myndighetsnämndens sammanträden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra deltagande på distans i Teknisk 
myndighetsnämnd genom att komplettera nämndens reglemente med följande: 
 
13 a § 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Eftersom det kan förekomma sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Nämndens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är uppfyllda. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

Paragraf 13 a § ska gälla till och med 31 december 2021. Därefter ska paragrafen upphöra att 
gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att tillåta digitalt deltagande för ledamöter i 
kommunstyrelsen på distans. Motsvarande möjlighet finns inte i tekniska 
myndighetsnämnden. Förvaltningen föreslår att tekniska myndighetsnämndens reglemente 
kompletteras med en bestämmelse om att nämnden får sammanträda på distans om särskilda 
skäl föreligger.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Tjänsteskrivelse 2020-11-18 
 
Beslut skickas till 
mia.skytt@stenungsund.se 
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§ 217 Dnr: KS 2020/779 
 
Förslag om att införa möjligheten till digitalt deltagande på 
kommunfullmäktiges och beredningarnas sammanträden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra deltagande på distans i kommunfullmäktige 
genom att införa följande paragraf i kommunfullmäktiges arbetsordning:  

5 a § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar innan sammanträdet anmäla detta 
till kansliet. Kommunfullmäktiges presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på 
distans är uppfyllda. Kommunfullmäktige får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra deltagande på distans i beredningarna genom att 
komplettera § 55 i kommunfullmäktiges arbetsordning med följande mening:  

Det som sägs om deltagande på distans i första stycket i 5 a § gäller i tillämpliga delar även 
för beredningarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 har 
Folkhälsomyndigheten skärpt sina allmänna råd. Regeringen har också beslutat att begränsa 
antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 8 personer. 
Den sistnämnda begräsningen är inte tillämplig för nämnders, beredningars och 
kommunfullmäktiges sammanträden, eftersom dessa inte räknas som allmänna 
sammankomster eller offentliga tillställningar. Det är dock viktigt att begränsa de 
sammanhang där många människor träffas. Dessutom är det viktigt att säkerställa att de 
politiska instanserna kan upprätthålla sin beslutsförmåga. Jag föreslår därför att deltagande på 
distans möjliggörs i kommunfullmäktige och i beredningarna.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Skrivelse från Olof Lundberg (S) 2020-11-24 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
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§ 218 Dnr: KS 2020/912 
 
Ombudsinstruktioner inför fastställande av budget 2021 - 
Stenungsunds Energi och Miljö AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att vid bolagstämma för Stenungsunds 
Energi och Miljö AB rösta för att budget 2021 och handlingsprogram med strategiska mål 
antas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till budget för 2021 och handlingsprogram med 
strategiska mål har inkommit till kommunen. I bolagsordningen för Stenungsunds Energi och 
Miljö AB anges att bolagsstämman årligen ska fastställa budget för verksamheten. 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge 
kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö AB:s bolagsstämma i uppdrag att 
tillstyrka att årsstämman fastställer budget för 2021 och handlingsprogram med strategiska 
mål. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Tjänsteskrivelse 2020-10-19 
Budget Stenungsunds Energi och Miljö AB 2021 och handlingsprogram med strategiska mål 
 
 
Beslut skickas till 
info@stenungsundsenergi.se  
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§ 219 Dnr: KS 2020/881 
 
Ansökan om sponsring för Ung Företagsamhet UF 2021 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Ung Företagsamhet 30 tkr i bidrag för året 2021 (läsåret 
2020/2021). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden och ideell utbildningsorganisation som utbildar 
gymnasieelever i entreprenörskap genom en särskild utbildning som heter UF-företagande. 
UF har ansökt om ett stöd om 30 tkr för 2020 (läsåret 2020/2021).  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Tjänsteskrivelse 2020-10-16 
Rapport och ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet 
 
Inlägg i debatten  
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Sofia.Lundahl@ungforetagsamhet.se 
Bjorn.Wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 220 Dnr: KS 2020/407 
 
Badavgifter och taxor i simhallen Stenungsund Arena 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att justera badavgifter och taxor i simhallen i Stenungsund 
Arena från och med 1 februari 2021 enligt bilaga daterad 2020-11-04 med ändringen att 
årskort för ungdom 7-17 år höjs till 500kr. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog i juni 2020 Strategisk plan 2021 - 2023 och Budget 2021 där det 
framgår att intäkterna i simhallen ska höjas med 500 tkr per år från och med 2021.    

Förvaltningen anser att en högre höjning är motiverad på grund av:  
 Badavgifterna justerades senast 2013. Taxorna för hyra av hel eller del av bassäng i 

samband med träning eller tävling/arrangemang justerades till viss del 2010 och till 
viss del 2013. Samtliga taxor och badavgifter behöver därför anpassas till inflation och 
dagens penningvärde.  

 Badavgifter och taxor skulle justerats i samband med att den nya simhallen stod färdig 
2018. I kalkylen förutsattes att en intäktshöjning i viss mån skulle kompensera för 
högre kapital- och driftkostnader för exempelvis uppvärmning, el, vatten och personal. 
En annan förutsättning var fler badande.  

 Stenungsunds badavgifter är, vid en jämförelse med simhallar i Göteborgsregionen 
mycket låga. 
 

Föreslagen höjning av badavgifter och taxor innebär, vid oförändrat antal badande, högre 
intäkter med cirka 750 tkr per år. Det inkluderar de 500 tkr som kommunfullmäktige redan 
beslutat ska verkställas. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Bilaga: justering av taxor och badavgifter 2020-11-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår som tillägg att taxorna ses över årligen och ses över enligt 
kommunalt prisindex i tid för att kunna träda i kraft den 1 januari kommande kalenderår. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
Olof Lundberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag och avslag på Maria Renfors (M) 
tilläggsförslag 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att fråga om 
kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens grundförslag och 
konstaterar att så sker. Därefter ställer ordföranden Maria Renfors (M) tilläggsförslag mot 
avslag av densamma och konstaterar att kommunfullmäktige avslår Maria Renfors (M) 
tilläggsförslag.  
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för Maria Renfors (M) tilläggsförslag. 
Nej-röst för avslag av Maria Renfors (M) tilläggsförslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Helena Nävergårdh (M), Alexandra Ward Slotte (M), Lisbeth Svensson (L), Lennart 
Svensson (L), Nedzad Deumic (KD) och Jakob Hallman (KD). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Katja Nikula (S), Linda-Maria Hermansson (C), Bo Pettersson 
(S), Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Sanida Okanovic (S), Olof Lundberg 
(S), Jan Rudén (S), Roger Andersson (S), Håkan Hermansson (C), Helena Järpsten (ST), 
Birgit Lövkvist (V), Jimmy Lövgren (MP), John Hansson (SD) och Rolf Malmborg (SD). 
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Gunnel Lundgren (S) och Peter Öberg (M). 
 
Med 9 ja-röster, 15 nej-röster och 2 som avstod beslutar kommunfullmäktige att avslå Maria 
Renfors (M) tilläggsförslag. 
 
 
Inlägg i debatten 
Alexandra Ward Slotte (M) gör ett inlägg i debatten.  
 
 
Beslut skickas till 
Anna.falck@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 221 Dnr: KS 2020/804 
 
Taxor och avgifter för hamnverksamheten 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja hamnverksamhetens taxor och avgifter med 10 % som 
indexregleras årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Intäktshöjningen 
börjar gälla 1 februari 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hamnverksamheten är intäktsfinansierad vilket innebär att verksamhetens kostnader ska 
täckas av intäkter och inte av skattemedel. På grund av bland annat stora investeringar och 
högre driftkostnader måste taxor och avgifter höjas.  

Höjningen av hamnverksamhetens taxor och avgifter med 10 % motsvarar, med oförändrad 
verksamhet, en intäktshöjning med cirka 300 tkr per år.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Tjänsteskrivelse 2020-10-23 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jakob Hallman (KD) och Lisbeth Svensson (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 222 Dnr: KS 2020/775 
 
Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan kalenderåret 2021 -  Göteborgsregionen GR 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Göteborgsregionens, GRs, förslag till 
ersättningsnivåer för interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen kalenderåret 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, finns avtal som reglerar den 
interkommunala ersättningen mellan kommuner när elever väljer annan utförare än 
hemkommunen. Priserna revideras årligen utifrån de omvärldsfaktorer som påverkar 
prisbildningen.  
 
Indexet för uppräkning av 2021 års prislista är 0,463%. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-26 
Tjänsteskrivelse 2020-09-21 
Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2020-09-24 § 179 
Tjänsteskrivelse till förbundsstyrelsen 2020-06-12 med bilagor 
 
Beslut skickas till 
gr@grkom.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 223 Dnr: KS 2020/854 
 
Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen 2021 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Göteborgsregionens, GRs, förslag till 
ersättningsnivåer för interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen 2021. Det innebär att den interkommunala ersättningen är oförändrad 
2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, finns ett avtal som reglerar den 
interkommunala ersättningen mellan kommuner när elever väljer annan utförare än 
hemkommunen. Priserna revideras årligen utifrån de omvärldsfaktorer som påverkar 
prisbildningen. 
 
Ersättningen gäller utbildning på grundläggande nivå, utbildning på gymnasial nivå, särskild 
utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-26 
Tjänsteskrivelse 2020-09-21 
Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2020-09-24 § 180 
 
Beslut skickas till 
gr@grkom.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 224 Dnr: KS 2020/935 
 
Interkommunal ersättning inom förskola pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 
kalenderåret 2021 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Göteborgsregionens, GRs, ersättningsnivåer för 
interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2021 i enlighet med prislista daterad 2020-
09-24. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefsnätverket för de 13 kommuner som ingår i Göteborgsregionen GR har 
gemensamt tagit fram förslag till interkommunal ersättning för kalenderåret 2021. 
Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret 2021.  
 
Prislistan utgår från grundläggande principer och regelverk som beslutades 2002. Principerna 
går i korthet ut på att den interkommunala ersättningen ska baseras på genomsnittet av GR-
kommunernas kostnader för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och ISGR. För 2021 utgår dessa kostnader från 2019 års redovisade 
kostnader med en schablonmässig indexering till 2021 års penningvärde. Det innebär ett 
sammanvägt index för 2020 och 2021 med 2,673% inklusive 0,5% justering för 
effektivisering i enlighet med överenskommelse vid utbildningschefsnätverkets möte den 15 
maj 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-26 
Tjänsteskrivelse 2020-10-25 
Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2020-10-16 § 200 
Tjänsteskrivelse till förbundsstyrelsen 2020-09-25 med bilagd prislista 
 
Beslut skickas till 
gr@grkom.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 225 Dnr: KS 2020/444 
 
Rapportering av Lex Maria och Lex Sarah 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporteringen gäller perioden maj – augusti 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 sju Lex Sarah och en Lex Maria har rapporterats 
till Inspektionen för Vård och Omsorg under perioden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-26 
Välfärdsutskottet 2020-09-30 
Tjänsteskrivelse 2020-08-31 
Rapportering av Lex Maria och Lex Sarah 2020, 2020-08-31 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 226 Dnr: KS 2020/1020 
 
Anmälningsärende - Motion om bostadsplan för äldre initierad av 
Lillemor Arvidsson (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om bostadsplan för äldre inkommit från Lillemor 
Arvidsson (M). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 27 november 2020 med en motion om bostadsplan för 
äldre.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2020-11-27 
 
Inlägg i debatten  
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 227 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot tillika ordförande i 
krisledningsnämnden - Bo Pettersson (S) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bo Pettersson (S) som ledamot tillika ordförande i 
krisledningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 228 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot tillika ordförande i krisledningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Olof Lundberg (S) till ledamot tillika ordförande i 
krisledningsnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår Olof Lundberg (S). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och konstaterar att så sker. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 229 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot tillika ordförande i 
Stenungsund kommun Fritid och Fastigheter AB - Bo Pettersson (S) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bo Pettersson (S) som ledamot tillika ordförande i 
Stenungsund kommun Fritid och Fastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande. 
 
Beslutet skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 230 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot tillika ordförande i Stenungsund kommun Fritid och 
Fastigheter AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Olof Lundberg (S) till ledamot tillika ordförande i 
Stenungsund kommun Fritid och Fastigheter AB. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår Olof Lundberg (S). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jan Rudén (S) förslag 
och konstaterar att så sker.  
 
Beslutet skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 231 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen - Emma Ramhult (V) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Emma Ramhult (V) som ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen från den 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 232 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot i ekonomi- och personalberedningen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Birgit Lövkvist (V) till ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen från den 1 januari 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår Birgit Lövkvist (V). 
 
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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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 233 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot tillika ordförande i Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Linda-Maria Hermansson (C) som ledamot tillika 
ordförande i Södra Bohusläns räddningstjänstförbund från den 31 december 2020- 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
 
 

66



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 234 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot tillika ordförande i Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Agneta Pettersson Bell (ST) till ledamot tillika 
ordförande i Södra Bohusläns räddningstjänstförbund från den 1 januari 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Helena Järpsten (ST) föreslår Agneta Pettersson Bell (ST) 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helena Järpstens (ST) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 235 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot tillika ordförande i sociala 
myndighetsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Linda-Maria Hermansson (C) som ledamot tillika 
ordförande i sociala myndighetsnämnden från den 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 236 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot tillika ordförande i sociala myndighetsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Agneta Pettersson Bell (ST) till ledamot tillika 
ordförande i sociala myndighetsnämnden från den 1 januari 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Helena Järpsten (ST) föreslår Agneta Pettersson Bell (ST).  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helena Järpstens (ST) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 237 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige – Linda-Maria Hermansson (C) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Linda-Maria Hermansson (C) som förste vice 
ordförande i kommunfullmäktige från den 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 238 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Birgit Lövkvist (V) till förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige från den 1 januari 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgit Lövkvist (V) föreslår Birgit Lövkvist (V) 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Birgit Lövkvists (V) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

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

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 240 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot i sociala 
myndighetsnämnden - Birgit Lövkvist (V) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Birgit Lövkvist (V) som ledamot i sociala 
myndighetsnämnden från den 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 241 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot i sociala myndighetsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Emma Ramhult (V) till ledamot i sociala 
myndighetsnämnden från den 1 januari 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgit Lövkvist (V) föreslår Emma Ramhult (V). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Birgit Lövkvists (V) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 242 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - 
Ingemar Johansson (S) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ingemar Johansson (S) som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige begär ny rösträkning från Länsstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
Länsstyrelsen 
 
 

75



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 243 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot i välfärdsberedningen - 
Ingemar Johansson (S) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ingemar Johansson (S) som ledamot i 
välfärdsberedningen.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 244 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot i välfärdsberedningen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och konstaterar att så sker.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 245 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ersättare i Stenungsundshem AB - 
Jakob Hallman (KD) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jakob Hallman (KD) som ersättare i 
Stenungsundshem AB. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
Stenungsundshem AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 246 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ersättare i Stenungsundshem AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Torbjörn Spak (KD) till ersättare i Stenungsundshem 
AB. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår Torbjörn Spak (KD). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Nedzad Deumic (KD) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
Stenungsundshem AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 247 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen - Agneta Pettersson Bell (ST) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Agneta Pettersson Bell (ST) som förste vice 
ordförande i kommunstyrelsen från den 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 248 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Linda-Maria Hermansson (C) till förste vice ordförande 
i kommunstyrelsen från den 1 januari 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Hermansson (C) föreslår Linda-Maria Hermansson (C). 
 
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
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 249 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot i Stenungsund kommun 
Fritid och Fastigheter AB - Agneta Pettersson Bell (ST) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Agneta Pettersson Bell (ST) som ledamot i 
Stenungsund Fritid och Fastigheter AB från den 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 250 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ersättare i Stenungsund kommun 
Fritid och Fastigheter AB - Linda-Maria Hermansson (C) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Linda-Maria Hermansson (C) som ersättare i 
Stenungsund Fritid och Fastigheter AB från den 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 251 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot i Stenungsund kommun Fritid och Fastigheter AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Linda-Maria Hermansson (C) till ledamot i 
Stenungsund Fritid och Fastigheter AB från den 1 januari 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Hermansson (C) föreslår Linda-Maria Hermansson (C). 
 
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
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 252 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ersättare i Stenungsund kommun Fritid och Fastigheter AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Agneta Pettersson Bell (ST) till ersättare i Stenungsund 
kommun Fritid och Fastigheter AB från den 1 januari 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Helena Järpsten (ST) föreslår Agneta Pettersson Bell (ST).  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helena Järpstens (ST) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 253 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ersättare i Samordningsförbundets 
styrelse - Agneta Pettersson Bell (ST) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Agneta Pettersson Bell (ST) som ersättare i 
Samordningsförbundets styrelse från den 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Samordningsförbundet 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 254 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ersättare i Samordningsförbundets styrelse 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Linda-Maria Hermansson (C) till ersättare i 
Samordningsförbundets styrelse från den 1 januari 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Hermansson (C) föreslår Linda-Maria Hermansson (C). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Håkan Hermanssons 
(C) förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Samordningsförbundet 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 255 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande om entledigande som ersättare i sociala 
myndighetsnämnden - Jan Rollén (ST) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Rollén (ST) som ersättare i sociala 
myndighetsnämnden från den 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 256 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ersättare i sociala myndighetsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Linda-Maria Hermansson (C) till ersättare i sociala 
myndighetsnämnden från den 1 januari 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Hermansson (C) föreslår Linda-Maria Hermansson (C). 
 
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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