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Anslagsbevis

Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla.

Kommunfullmäktige

Justeringsdatum:  2019-12-18
Paragrafer: 174-209 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-18
Datum då anslaget tas ned: 2020-01-09

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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§ 174

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

Utgående ärenden:
- Allmänhetens frågestund

Tillkommande ärenden:
- Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Catarina Dunghed 

(ST)
- Begäran om entledigande som ledamot i sociala myndighetsnämnden - Christer Ahlén 

(S)
- Val av ledamot i sociala myndighetsnämnden
- Val av ersättare i kommunstyrelsen

Ärendet gällande val av ordförande i kommunfullmäktige behandlas som sammanträdets sista 
punkt. 
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§ 175

Allmänhetens frågestund

Beslut
Ärendet utgår.
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§ 176 Dnr: KS 2019/719

Miljöpriset 2019

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har beslutat att utse Reko-ring i Stenungsund till vinnare av 
miljöpriset 2019, med motiveringen
Genom att starta upp en REKO-ring i Stenungsund har de sammanfört producenter och 
köpare och därmed underlättat för medborgare att handla lokalproducerad mat. Genom att 
möjliggöra handel av lokalproducerad mat stöttar vi lantbrukare och odlare i vårt 
närområde, bidrar till biologisk mångfald, ett öppet och variationsrikt jordbrukslandskap och 
minskade transporter.

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
Tjänsteskrivelse 2019-09-30
Bilaga 1: Nomineringar miljöpriset 2019
Bilaga 2: Tidigare års vinnare av miljöpriset

Beslut skickas till
Vinnaren av miljöpriset 2019
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§ 177 Dnr: KS 2019/701

Kulturstipendiet 2019

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Välfärdsutskottet har beslutat att utse Per-Ivar Östmann och Kjell Waldeborn till mottagare av 
Stenungsunds kommuns kulturstipendium 2019 med motiveringen:

”Efter att under hela sitt liv ha arbetat med Stenungsunds ungdomar har Per-Ivar Östmann 
nu satsat på en egen karriär inom musiken. Han har satt Stenungsund på kartan genom att på 
ett knivskarpt sätt beskriva småstadslivet i dåtid och nutid. Genom musiken visar han vilket 
hjärta han har för samhället han kommer ifrån.”

”Kjell Waldeborn har under många år satt sitt avtryck i många Stenungsundsbors liv. Med 
sina fyndiga ritade figurer har han spridit glädje och väckt eftertanke.” 

Stenungsunds kommuns kulturstipendium har delats ut årligen sedan 1975. Kommunen har 
efter utannonsering mottagit ett antal nomineringar från allmänheten. Utdelning sker årligen 
på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Stipendiet ska utgå som belöning för 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 uppdelas på flera.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-12
Bilaga 2019-09-30
Bilaga 2019-09-13

Beslut skickas till
Vinnaren av årets kulturstipendium 2019
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§ 178 Dnr: KS 2019/15

Aktuell kommuninformation

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om följande:

- Trafiklösningar i kommunen.
- Information om Bohusbanan.
- Byggnationer i kommunen.
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§ 179 Dnr: KS 2019/949

Interpellation till välfärdsutskottets ordförande - Maria Renfors (M)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Maria Renfors inkom 2019-11-29 med en interpellation till välfärdsutskottets ordförande.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation 2019-11-07
Interpellation 2019-11-29

Inlägg i debatten
Maria Renfors (M), Agneta Pettersson Bell (ST), Alexandra Ward Slotte (M), Lisbeth 
Svensson (L), Bo Pettersson (S), Nedzad Deumic (KD), Johan Thunberg (MP), Jan 
Alexandersson (V) och Jimmy Lövgren (MP) gör inlägg i debatten. 
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§ 180 Dnr: KS 2019/950

Enkel fråga till allmänna utskottets ordförande - Maria Renfors (M)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Maria Renfors (M) inkom 2019-11-29 med en enkel fråga till allmänna utskottets ordförande. 

Beslutsunderlag
Enkel fråga 2019-11-29

Inlägg i debatten
Maria Renfors (M) och Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten. 
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§ 181 Dnr: KS 2019/15

Presentation Översiktsplanen - Beredningen Miljö och fysisk 
planering

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Beredningen Miljö och fysisk planering presenterar en delrapport om Översiktsplanen. 

15



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 182 Dnr: KS 2019/707

Kapacitetsutredning Strävliden - inriktningsbeslut

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå vidare med åtgärderna 
försedimentering och bräddvattenrening, renovering av pumpstation Gökuret samt 
efterpolering med mikrosil, i syfte att utöka kapaciteten i Strävlidens reningsverk med 8 000 
personekvivalenter (pe).

Inriktningsbeslutet innebär en investeringskostnad motsvarande ca 50 mnkr och en ökad 
driftskostnad på ca 600 tkr/år.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Strävlidens avloppsreningsverk är uppmanade av länsstyrelsen att söka 
nytt tillstånd, samtidigt som Stenungsunds kommun avser att växa, så har utredning av möjlig 
utveckling av verkets kapacitet genomförts. 

Strävlidens avloppsreningsverk har goda möjligheter att utöka kapaciteten för rening av 
avloppsvatten i befintliga bassänger, men detta kräver viss komplettering av tekniska 
lösningar. Avloppsreningsverket beräknas kunna utöka kapaciteten från 20 000 till 28 000 
personekvivalenter (pe) genom att tillföra försedimentering och bräddvattenrening, renovering 
av pumpstationen Gökuret samt installera ett slutpoleringssteg med mikrosilar. 

Vid framtida behov av ytterligare utbyggnad finns möjlighet att kunna behandla avloppsvatten 
från minst 35 000 pe i befintliga bassänger, men med ändrad process till biologisk rening med 
aerobt granulerat slam (AGS).

Enligt de uppskattningar som genomförts kommer den totala kostnaden för 
utbyggnadsåtgärderna att uppgå till ca 50 mnkr. Om förvaltningens förslag antas av 
kommunfullmäktige kommer projekteringsarbetet att starta 2020. Det kommer att finansieras 
genom att en mindre summa omfördelas från det pågående slamprojektet. Genom att starta 
projekteringsarbetet kan kommunen tillmötesgå länsstyrelsen när det gäller nytt tillstånd samt 
få en mer exakt kostnad för projektet då dagens siffror bygger på en uppskattning. Den exakta 
kostnaden kommer sedan att arbetas in i budgeten för 2021–2022.
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Bedömningen är att utbyggnaden kommer att generera ökade driftskostnader motsvarande ca 
600 tkr/år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Allmänna utskottet 2019-10-29
Tjänsteskrivelse 2019-09-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) och Lisbeth Svensson (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut skickas till
Helena.franzen@stenungsund.se 
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§ 183 Dnr: KS 2019/873

Anpassning av taxa för kontroll av livsmedel med anledning av 
EU:s nya kontrollförordning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för Tekniska myndighetsnämndens kontroll av 
livsmedel antas att gälla från den 1 januari 2020. 

Sammanfattning av ärendet
EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 börjar att gälla den 14 december 2019. 
Kommunens taxa för livsmedelskontrollen kommer efter detta datum (14 december) delvis att 
bygga på ett regelverk som inte längre gäller. Taxan för kontroll av livsmedel kommer därför 
att behöva anpassas till den nya EU-förordningen, för att säkerställa att kommunen kan ta ut 
avgifter för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Tjänsteskrivelse 2019-11-04.
Förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel 2019-10-24. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut skickas till
susanne.hartzell@stenungsund.se
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§ 184 Dnr: KS 2018/447

Mobilitetstrategi Stenungsunds kommun, Uppdragsbeskrivning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Mobilitetstrategi för Stenungsunds kommun samt att 
uppföljning sker till kommunstyrelsen inom 18 månader. 

Sammanfattning av ärendet
Tillsammans med framtida infrastrukturåtgärder skall en Mobilitetstrategi illustrera en helhet 
för att Stenungsunds utveckling mot 35 000 invånare år 2035 skall bli trovärdig i 
godkännandeprocesserna för våra kommande detaljplaner. Mobilitetstrategin skall vara en 
parameter vid våra prioriteringar i vår samhällsutveckling.
En helhetsbild har efterfrågats från Trafikverket och Länsstyrelse vid samrådsyttrande i 
detaljplaner och våra löpande samråd med dessa aktörer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Allmänna utskottet 2019-10-29
Tjänsteskrivelse 2019-09-03
Mobilitetsstrategi Stenungsund 2019-10-01
Bilaga mobilitetsstrategi i Stenungsund 2019-08-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) och Lisbeth Svensson (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se
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§ 185 Dnr: KS 2019/749

Strategi för krisberedskap och civilt försvar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Strategi för krisberedskap och civilt försvar som ersätter
Verksamhetsplan för det centrala krisberedskapsarbetet 2015-2018. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska se över dokumentet under första 
halvåret 2020 och återkomma med förslag på eventuella kompletteringar eller ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mellan Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska 
kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska ange kommunens inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden. Styrdokumentet ska fastställas av Kommunfullmäktige. I detta 
styrdokument, liksom i övriga styrdokument inom krisberedskapsområdet, avses med 
begreppet samhällsstörning störningar i samhällsviktig verksamhet eller i samhällsviktiga 
anläggningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Allmänna utskottet 2019-10-29
Tjänsteskrivelse 2019-09-26
Strategi för krisberedskap och civilt försvar

Förslag till beslut på sammanträdet
Jakob Hallman (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen ska se över dokumentet under 
första halvåret 2020 och återkomma med förslag på eventuella kompletteringar eller 
ändringar. 
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Dennis.salenborn@stenungsund.se
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§ 186 Dnr: KS 2019/751

Ledningsplan Krisberedskap

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Ledningsplan Krisberedskap, med redaktionella 
ändringar som ersätter Lednings- och informationsplan 2015-2018.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska se över dokumentet under första 
halvåret 2020 och återkomma med förslag på eventuella kompletteringar eller ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Ledningsplan Krisberedskap är det styrdokument som avhandlar kommunens hantering före, 
under och efter en samhällsstörning eller extraordinär händelse. Ledningsplanen ska användas 
parallellt med reglemente för krisledningsnämnden, POSOM, kommunens grupp för 
psykosocialt omhändertagande, är en del av kommunens krisberedskapsorganisation. 

Syftet med Ledningsplan Krisberedskap är att den ska tjäna som ett regelverk och som ett stöd 
för kommunens krisledningsorganisation så att den kan bedriva krishanteringsarbetet så 
effektivt som möjligt. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Allmänna utskottet 2019-10-29
Tjänsteskrivelse 2019-09-26
Ledningsplan Krisberedskap

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen ska se över dokumentet under 
första halvåret 2020 och återkomma med förslag på eventuella kompletteringar eller 
ändringar. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.
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Beslut skickas till
Dennis.salenborn@stenungsund.se
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§ 187 Dnr: KS 2019/750

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022, offentlig del

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2020 offentlig del, 
som ersätter Risk- och sårbarhetsanalys 2015.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska se över dokumentet under första 
halvåret 2020 och återkomma med förslag på eventuella kompletteringar eller ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Krisberedskapsarbetet före en extraordinär händelse handlar om samtliga uppgifter och 
åtgärder som förebygger att händelser inträffar och som förbereder aktörer på att hantera en 
inträffad händelse. En grundläggande del i detta arbete är analysen som varje kommun enligt 
2 kap. 1 § LEH är ålagda att genomföra.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Allmänna utskottet 2019-10-29
Tjänsteskrivelse, 2019-09-26
Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2020, offentlig del. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen ska se över dokumentet under 
första halvåret 2020 och återkomma med förslag på eventuella kompletteringar eller 
ändringar. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Dennis.salenborn@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 188 Dnr: KS 2019/853

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna SBRF:s delårsrapport samt notera revisorernas 
bedömning av rapporten. Kommunfullmäktige har som önskemål att förbundet upprättar en 
plan för återställande av det negativa resultatet.  

Sammanfattning av ärendet
SBRF redovisar ett underskott för perioden om 5,9 mnkr. Prognosen pekar på ett underskott 
om 6,5 mnkr för året. Inga justeringsposter finns i balanskravsutredningen och prognosen för 
balanskravsresultatet är därmed detsamma som årets resultat. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Tjänsteskrivelse 2019-10-23
Delårsrapport SBRF 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.

Inlägg i debatten
Hans Gillenius (L), kommunrevisor gör ett inlägg i debatten.

Beslut skickas till
maria.holmberg@stenungsund.se
pa@sbrf.se
therese.allansson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 189 Dnr: KS 2019/862

Hantering av merkostnader för overheadkostnader 2019 och framåt 
för Södra Bohusläns räddningstjänstförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 310 tkr till Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund för att täcka merkostnader för ökande overheadkostnader för 2019 
samt tillskjuta budget motsvarande 360 tkr för budgetåret 2020. Finansiering sker genom 
ianspråktagande av kommunstyrelsens oförutsedda med 310 tkr för 2019 samt 360 tkr för 
budgetåret 2020.

Sammanfattning av ärendet
I samband med bildandet av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund beräknades budgeten 
för overheadkostnader (OH-kostnader) från medlemskommunerna till 2 030 tkr. Med 
uppräkning är budgeten 2019 2 130 tkr. Kostnaderna för 2019 prognostiseras till 2 960 tkr. 
Merkostnaderna är 930 tkr och består av ökning av HR resurs med 25%, revisionskostnader 
som inte var med i den ursprungliga budgeten, samt ökade kostnader för Soltak. Dessa 
kostnader var svåra att uppskatta vid bildandet av förbundet

Fördelningen motsvarar i kronor för 2019 
Lilla Edet 279 tkr
Stenungsund 288 tkr
Tjörn 363tkr 

De budgeterade OH-kostnaderna för 2020 är 2 183 tkr, efter en uppräkning med 2,5%. 
Kostnaderna beräknas till 3 263 tkr. Tillkommande för 2020 ( se tabell nedan) med en mer 
korrekt kostnad för upphandlingsresurs, dessa var beräknade till 5% och utfallet uppgår till 
20%. Vidare tillkommer en ökning av PO-pålägget 2020 som ökar från 39,2% till 40,15%. 
Detta enligt SKL:s rekommendationer där pålägget för avtalspensioner höjs till 8,70 procent.

Fördelningen motsvarar i ökad budgettilldelning för 2020 om 1 080 tkr
Lilla Edet 324 tkr
Tjörn 422 tkr
Stenungsund 334 tkr.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

Merkostnad 2019 Budget 2019 Prognos 2019 Merkostnad 2019
HR-resurs 90 250 160
Soltak inkl bolagsgemensamma kostnader 730 1 400 670
Revision 100 100
Summa 820 1 750 930

Merkostnad 2020 Budget 2020
Beräknad 
kostnad 2020 Merkostnad 2020

Höjt PO 320 320
HR-resurs 92 258 166
Upphandling inkl upph databas 40 120 80
Soltak inkl bolagsgemensamma kostnader 750 1 165 415
Revision 0 100 100
Summa 882 1 963 1 081

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Tjänsteskrivelse 2019-11-04
Tjänsteskrivelse Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 2019-11-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 310 tkr till Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund för att täcka merkostnader för ökande overheadkostnader 
för 2019 samt tillskjuta budget motsvarande 360 tkr för budgetåret 2020. Finansiering sker 
genom ianspråktagande av kommunstyrelsens oförutsedda med 310 tkr för 2019 samt 360 tkr 
för budgetåret 2020.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
pa@sbrf.se
maria.holmberg@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 190 Dnr: KS 2019/849

Hantering av budgetunderskott 2018 för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 495 tkr till Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbud för att täcka budgetunderskottet 2018. Finansiering sker via den 
kommunala budgeten för räddningstjänsten.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har fattat beslut om att hemställa 
hos medlemskommunerna att tillskjuta underskottet 2018 till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund, med beslutad fördelning enligt §14 i Förbundsordningen. 

Fördelningen motsvarar i kronor: 
Lilla Edet 1 449 tkr
Stenungsund 1 495 tkr
Tjörn 1 888 tkr 

Budgetunderskottet 2018 är 4 832 tkr. Underskottet beror till största delen på ökade 
personalkostnader i form av övertid som uppkommit då organisationen haft vakanser, samt att 
kostnaderna för pensioner har ökat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Tjänsteskrivelse 2019-10-22
Tjänsteskrivelse från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 2019-09-20
Protokoll från 2019-01-22 §5

Inlägg i debatten
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

Beslut skickas till
pa@sbrf.se
Maria.holmberg@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 191 Dnr: KS 2019/871

Ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv och 
Kusts styrelse för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen för samordningsförbundet mellan Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Västra Götalandsregionen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö ska samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning och 
förvaltningsberättelse och handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets 
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Tjänsteskrivelse 2019-11-03
Följebrev ansvarsfrihet 2019-03-21
Styrelseprotokoll, 2018-02-21
Styrelseprotokoll, 2018-03-21
Årsredovisning verksamhetsåret 2018, 2018-03-21
Revisorernas årsberättelse 2018, 2018-03-21

Jäv
Agneta Pettersson Bell (ST), Lena Hedlund (KD) och Janette Olsson (S) deltog inte i 
handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beslut skickas till
Per.liljeback@forsakringskassan.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 192 Dnr: KS 2019/872

Samråd om budget för samordningsförbundet Älv och Kust 2020

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Varje år innan den 30 november ska förbundsmedlemmarna som ingår i 
Samordningsförbundet Älv & Kust samråda om nästa års budget. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Tjänsteskrivelse 2019-11-03
Skrivelse från Samordningsförbundet Älv & Kust Samråd om budget 2019-10-17

Beslut skickas till
Per.liljeback@forsakringskassan.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 193 Dnr: KS 2019/113

Svar på motion om förbud mot raketer och fyrverkerier i 
Stenungsunds kommun väckt av Jimmy Lövgren (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen genom att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att revidera ordningsstadgan så att det bara är tillåtet med fyrverkerier för 
privatpersoner mellan kl.22-01 på nyårskvällen/-natten.

Sammanfattning av ärendet
Jimmy Lövgren (MP) inkom 2019-01-31 med en motion om förbud mot raketer och 
fyrverkerier i Stenungsunds kommun. 
Motionären vill att kommunfullmäktige ställer sig bakom ett beslut om att ändra den lokala 
ordningsstadgan så att det införs ett förbud mot att använda raketer och fyrverkerier i hela 
Stenungsund hela året och att det istället anordnas ett kommunalt hållbart nyårsfirande med 
till exempel laserfyrverkerier och annan underhållning.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att det inte är möjligt för 
Stenungsunds kommun att införa ett totalförbud mot raketer och fyrverkerier på det sätt 
motionären föreslår. 

Stenungsunds kommun reglerar idag, i sina allmänna lokala ordningsföreskrifter 
(ordningsstadgan), att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av 
polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och 
övriga omständigheter innebär risk för skada på, eller beaktansvärd olägenhet för person eller 
egendom.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Tjänsteskrivelse 2019-11-07
Motion om att förbjuda raketer och fyrverkerier i Stenungsunds kommun av 2019-01-31
Kommunfullmäktige 2019-03-07 § 35  
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Jimmy Lövgren (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen 
genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera ordningsstadgan så att det bara är tillåtet 
med fyrverkerier för privatpersoner mellan kl.22-01 på nyårskvällen/-natten.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för Jimmy Lövgrens (MP) förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Lillemor Arvidsson (M), Maria Renfors (M), Michael Ernfors 
(M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Krister Persson (M), Mats Gjertz (M), Maggie 
Robertsson (M), Alexandra Ward Slotte (M), Camilla Brocker (M), Lisbeth Svensson (L), 
Göder Bergermo (L), Martin Hollertz (L), Maria Möller (L), Lena Hedlund (KD), Nedzad 
Deumic (KD), Jakob Hallman (KD), Alexandra Odelsheim (SD), Otto Ericsson (Oberoende), 
John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD), Glenn Ottosson (SD) och Rolf Malmborg (SD). 

Följande ledamöter röstar nej: Sanida Okanovic (S), Bo Pettersson (S), Melisa Nilsson (S), 
Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Katja Nikula (S), Olof Lundberg (S), 
Janette Olsson (S), Jan Rudén (S), Roger Andersson (S), Gunnel Lundgren (S), Johnny 
Alexandersson (S), Ritva Stubelius (S), Himan Mojtahedi (S), Tomas Olsson (C), Håkan 
Hermansson (C), Agneta Pettersson Bell (ST), Robert Engström (ST), Linda Ekdahl (ST), 
Conny Nilsson (V), Jan Alexandersson (V), Birgit Lövkvist (V), Jimmy Lövgren (MP), Johan 
Thunberg (MP), Peter Öberg (M), Torgny Wiking (M), Håkan Larsson (Oberoende) och 
Linda-Maria Hermansson (C).

Med 23 ja-röster mot 28 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
att delvis bifalla motionen genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 
ordningsstadgan så att det bara är tillåtet med fyrverkerier för privatpersoner mellan kl.22-01 
på nyårskvällen/-natten. 

Beslut skickas till
jimmy.lovgren@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 194 Dnr: KS 2018/467

Svar på motion om att utöka och bredda kulturskolans verksamhet - 
Lisbeth Svensson (L)

Beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisningen till förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Svensson (L) inkom 2017 med en motion om att utöka och bredda kulturskolans 
verksamhet. 
Motionären ville ha svar på följande:
 Hur en kommunal musiklektionstjänst med modell från LOV1 kan utformas, kostnader för 

detta och ett intervall för priser för den enskilda eleven i olika volymnivåer. 
 Hur digitala eller andra tekniker kan användas av kulturskolan i Stenungsunds kommun 

för att utöka antalet platser inom kulturskolan samt bredda verksamheten samt kostnader 
för detta. 

 Kostnaden för att ge alla som står i kö en plats, med nu gällande verksamhetsupplägg.

Motionären ville dessutom att utredningen skulle belysa de juridiska förutsättningarna för en 
valfrihetsmodell enligt förslag, kostnaden vid olika volymnivåer, tex. för administration av 
plattformen, lokaler mm. och vilka krav som bör ställas på läraren/instruktören och 
organisationen av kulturskoletjänsten. 

Sammanfattningsvis visar utredningen vid framtagande av ett svar på motionen att införandet 
av valfrihetssystem, för de kommuner som infört det, generellt inneburit minskade köer och 
ett större utbud men också ökade kostnader och ökad administration. 

Syftet med besvarandet av motionen är att ge kommunfullmäktige tillräckligt med underlag 
för att kunna bifalla eller avslå motionen. Skulle kommunfullmäktige besluta bifalla motionen 
krävs en fördjupad utredning och en gedigen analys.

1 LOV – den lagstiftning som gör det möjligt för kommuner att låta brukare välja utförare av t.ex Hemtjänst.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Välfärdsutskottet 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-10-02
Motion om kulturskolan från Lisbeth Svensson (L) 
Kommunfullmäktige 2017-05-22 § 114

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) och Maria Renfors (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 

Janette Olsson (S), Jan Rudén (S), Agneta Pettersson Bell (ST) och Melisa Nilsson (S) 
tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för Lisbeth Svenssons (L) och Maria Renfors (M) förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Sanida Okanovic (S), Bo Pettersson (S), Melisa Nilsson (S), 
Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Katja Nikula (S), Olof Lundberg (S), 
Janette Olsson (S), Jan Rudén (S), Roger Andersson (S), Gunnel Lundgren (S), Johnny 
Alexandersson (S), Ritva Stubelius (S), Ida Melin (S), Tomas Olsson (C), Håkan Hermansson 
(C), Agneta Pettersson Bell (ST), Robert Engström (ST), Linda Ekdahl (ST), Conny Nilsson 
(V), Jan Alexandersson (V), Birgit Lövkvist (V), Jimmy Lövgren (MP), Johan Thunberg 
(MP), Alexandra Odelsheim (SD), Otto Ericsson (Oberoende), Håkan Larsson (Oberoende), 
John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD), Glenn Ottosson (SD) och Rolf Malmborg (SD) och 
Linda-Maria Hermansson (C).

Följande ledamöter röstar nej: Lillemor Arvidsson (M), Maria Renfors (M), Johan Jönsson 
(M), Wouter Fortgens (M), Mats Gjertz (M), Maggie Robertsson (M), Alexandra Ward Slotte 
(M), Camilla Brocker (M), Torgny Wiking (M), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L), 
Martin Hollertz (L), Maria Möller (L), Lena Hedlund (KD), Nedzad Deumic (KD), Jakob 
Hallman (KD), 
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Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

Följande ledamöter avstår från att rösta: Michael Ernfors (M), Krister Persson (M) och Peter 
Öberg (M).

Med 32 ja-röster mot 16 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut skickas till
Lisbeth.i.svensson@stenungsund.se
agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 195 Dnr: KS 2019/673

Reglemente för gymnasieskolans lokala programråd

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade reglementet för gymnasieskolans lokala 
programråd.

Sammanfattning av ärendet
Av gymnasieförordningen (2010:2039) 1 kap. 8§ framkommer att det för yrkesprogrammen i 
gymnasieskolan ska finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och 
arbetsliv. Välfärdsutskottet gav förvaltningen 2019-06-12 §32 i uppdrag att till nästa 
utskottsmöte ta fram förslag på regler/riktlinjer för programråden. Förvaltningen presenterade 
ett förslag på välfärdsutskottet 2019-08-28 §46 som återremitterades för tydliggörande av 
bland annat syfte, omfattning, roller och ansvar i programråden. Förvaltningen tog till 
välfärdsutskottets sammanträde 2019-10-30 fram förslag till ett reglemente som beskriver de 
lokala programrådens uppgifter inkl. de politiska representanternas roll. Utöver detta 
tydliggörs bland annat de lokala programrådens sammanträdesfrekvens. 

Välfärdsutskottet beslutade vid sitt möte 2019-10-30 § 67 att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra ytterligare justeringar och kompletteringar i förslaget till reglemente gällande val av 
politiska representanter och dessa personers uppgifter samt de studerandes möjlighet till insyn 
i verksamheten och möjlighet att påverka utbildningens upplägg och genomförande. Reviderat 
förslag till reglemente för gymnasieskolans lokala programråd presenteras i separat bilaga 
daterad 2019-11-05. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Tjänsteskrivelse 2019-11-04
Bilaga reglemente, reviderad 2019-11-05
Protokoll VÄL 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-09-12
Bilaga reglemente, 2019-09-19
Protokoll VÄL 2019-08-28
Tjänsteskrivelse 2019-06-25
Bilaga Politisk representation i programråden på gymnasiet 2019-08-28
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Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut skickas till
nina.bergman@stenungsund.se
niclas.brattefors@stenungsund.se
staffan.hallstrom@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 196 Dnr: KS 2019/765

Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa samverkansavtal kring vuxnas lärande i 
Göteborgsregionen under förutsättning att övriga GR-kommuner fattar likalydande beslut.

Avtalet avser verksamheten från och med 2020-01-01 och gäller till och med 2023-12-31. 

Genom detta avtal upphör det tidigare avtalet ”Avtal för vuxnas lärande fr.o.m. 2014-01-01 
om samverkan kring yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning inom GR att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen föreligger. 

Avtalet avser verksamheten från och med 2020-01-01 och gäller till och med 2023-12-31. 

Genom detta avtal upphör det tidigare avtalet ”Avtal för vuxnas lärande fr.o.m. 2014-01-01 
om samverkan kring yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning inom GR att gälla.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Tjänsteskrivelse 2019-10-15
Göteborgsregionens förbundsstyrelses beslut av 2019-09-27 § 73
Förslag till nytt samverkansavtal
Befintligt samverkansavtal

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut skickas till
jennifer.holm@stenungsund.se
gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 197 Dnr: KS 2019/420

Svar på återremiss om revidering av riktlinjer för utmärkelsen årets 
förening

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för utmärkelsen Årets förening. 

Kommunstyrelsen beslutar att döpa om styrdokumentet till ”Riktlinjer för utmärkelsen av 
årets förening i Stenungsunds kommun”.

Sammanfattning av ärendet
Välfärdsutskottet återremitterade ärenden 2019-10-02 för att säkerställa tydlighet kring vem 
som kan tilldelas priset i riktlinjerna. Bildnings- och socialutskottet gav 2017-05-04 
förvaltningen i uppdrag att ta fram nya kriterier för utmärkelsen Årets förening. 2019-10-08 § 
56 presenterades ett förslag på välfärdsutskottet som återremitterades till förvaltningen för 
komplettering.

Enligt de riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige 2012-04 10 § 66 delas priset ut till 
en förening vars arbete utmärkts av engagemang och utveckling av medlemmarnas 
gemensamma intressen. Hänsyn kan tas till den tid som föreningen varit verksam i 
kommunen. Enligt de nya riktlinjerna bör priset gå till en i Stenungsund verksam förening 
som präglas av engagemang och utveckling och som särskilt utmärkt sig under året.  

Priset ska stimulera och utveckla föreningsarbetet. I tidigare riktlinjer angavs att syftet var att 
uppmärksamma föreningar som gör en värdefull insats för föreningslivet i Stenungsunds 
kommun. I samband med revideringen av riktlinjerna tydliggörs och breddas denna skrivning 
till att omfatta föreningar som gör en värdefull insats för föreningslivet och/eller 
Stenungsunds kommun i stort. 

Kommunstyrelsen har 2019-04-29 § 118 delegerat beslutet att utse Årets förening till 
välfärdsutskottet. Tidigare utsåg bildnings- och socialutskottet Årets förening.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-25
Välfärdsutskottet 2019-10-30
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

Tjänsteskrivelse 2019-10-03
Riktlinjer för utdelning av utmärkelsen Årets förening 2019-10-03, nytt förslag
Riktlinjer för utdelning av utmärkelsen årets förening, 2012-04-10, gällande
Protokollsutdrag, BSU, 2017-05-04 § 35
Protokollsutdrag, BSU, 2019-10-02 § 56

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nedzad Deumic (KD) föreslår som tillägg att styrdokumentet ”Riktlinjer för utmärkelsen av 
årets förening” döps om till ”Riktlinjer för utmärkelsen av årets förening i Stenungsunds 
kommun”.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut och Nedzad Deumic (KD) tillägg och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
Nina.bergman@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 198 Dnr: KS 2019/974

Anmälningsärende - Motion om införande av könsneutrala enskilda 
omklädningsrum i Stenungsunds kommun - Alexandra Ward Slotte 
(M)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om införande av könsneutrala enskilda 
omklädningsrum i Stenungsunds kommun har inkommit från Alexandra Ward Slotte (M). 
Motionen har av kommunfullmäktiges presidium remitterats direkt till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Alexandra Ward Slotte (M) inkom den 30 november med en motion där hon vill att 
kommunen inför könsneutrala enskilda omklädningsrum i Stenungsunds kommun. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges presidium 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
Skrivelse 2019-12-05
Motion 2019-11-30
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 199 Dnr: KS 2019/76

Begäran om entledigande som ordförande och ledamot i 
kommunfullmäktige - Carola Granell (S)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Carola Granell (S) som ordförande och ledamot i 
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige begär ny rösträkning från Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Carola Granell (S) har inkommit med en begäran om entledigande.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-11-19

Beslut skickas till
Länsstyrelsen
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 200 Dnr: KS 2019/76

Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - 
Robert Löfvendahl (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Robert Löfvendahl (M) som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige begär ny rösträkning från Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Robert Löfvendahl (M) har inkommit med en begäran om entledigande.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-11-20

Beslut skickas till
Länsstyrelsen
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 201 Dnr: KS 2018/411

Val av vice beredningsledare i välfärdsberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Nedzad Deumic (KD) till vice beredningsledare i 
välfärdsberedningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Hedlund (KD) föreslår Nedzad Deumic (KD) som vice beredningsledare i 
välfärdsberedningen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Lena Hedlunds (KD) 
förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 202 Dnr: KS 2018/411

Val av ledamot i Solgårdsterrassen AB:s styrelse

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunnar Pettersson (ST) till ledamot i Solgårdsterrassen 
AB:s styrelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Ekdahl (ST) föreslår Gunnar Pettersson (ST) till ledamot i Solgårdsterrassen AB:s 
styrelse.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Linda Ekdahls (ST) 
förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ paragrafnr Dnr: KS 2018/411

Val av representant i bolagsstämman för SOLTAK AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Katja Nikula (S) till representant i bolagsstämman i 
SOLTAK AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S) föreslår Katja Nikula (S) till representant i bolagsstämman i SOLTAK AB.

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
2019-12-12

§ 204 Dnr: KS 2019/76

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen - Katja Nikula (S)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Katja Nikula (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Katja Nikula (S) har inkommit med begäran om entledigande.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-12-03

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 205 Dnr: KS 2018/411

Val av ersättare i kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.

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
2019-12-12

§ 206 Dnr: KS 2019/76

Begäran om entledigande som ledamot i sociala 
myndighetsnämnden - Christer Ahlén (S)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Christer Ahlén (S) som ledamot i sociala 
myndighetsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Christer Ahlén (S) har inkommit med begäran om entledigande.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-12-11

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 207 Dnr: KS 2018/411

Val av ledamot i sociala myndighetsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.

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
2019-12-12

§ 208 Dnr: KS 2019/76

Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - 
Catarina Dunghed (ST)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Catarina Dunghed (ST) som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige begär ny rösträkning från Länsstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Catarina Dunghed (ST) har inkommit med begäran om entledigande.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-12-11

Beslut skickas till
Länsstyrelsen
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 209 Dnr: KS 2018/411

Val av kommunfullmäktiges ordförande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Katja Nikula (S) till ordförande i kommunfullmäktige.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S) föreslår Katja Nikula (S) som ordförande i kommunfullmäktige.

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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