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Tillkännagivande om justerat protokoll

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

Kommunfullmäktige

Justeringsdatum: 2020-03-11 
Paragrafer: 30-46 
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-11
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-02

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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2020-03-05

§ 30

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan enligt följande:

Tillkommande ärenden:

- Aktuell kommuninformation.
- Val av revisor till Gårdsjöstiftelsen.
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§ 31 Dnr: KS 2020/210

Allmänhetens frågestund

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande frågor inkom till kommunen:

- Vilka politiska beslut har fattats i kommunfullmäktige eller tekniska 
myndighetsnämnden sedan 2012 vilka påverkar kommunens enskilda avlopp eller 
fastighetsägare med enskilt avlopp?

- Vilka lokala föreskrifter har beslutats i kommunfullmäktige eller i tekniska 
myndighetsnämnden sedan 2012 vilka har påverkan på kommunens enskilda avlopp 
eller boenden med enskilda avlopp?

- Vilka lokala föreskrifter har kommunens handläggare på miljö och hälsa beslutat, som 
ger stöd att begära särskild tillstånds- eller anmälningsplikt för tillsättning av syre i 
befintlig anläggning när luften ökar (dvs förbättrar) den befintliga biodynamiska 
nedbrytningsprocessen? 

- Varför just en samfällighet i Getskär undantas kommunens beslut om indragen 
snöröjning?

Inägg i debatten
Morgan Andersson (S) och Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten.

Beslutsunderlag
Inkomna frågor angående enskilda avlopp 2020-02-26
Inkommen fråga angående snöröjningskostnader 2020-02-21
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§ 32 Dnr: KS 2020/3

Aktuell kommuninformation

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Bo Pettersson (S) informerar om följande:

- Stenungsund arena: Isen måste åtgärdas på grund av ojämn yta. 
- Coronaviruset: Nuläge, samtal med Länsstyrelsen, reflektioner.

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S) gör ett inlägg i debatten.
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§ 33 Dnr: KS 2020/113

Enkel fråga kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Maria Renfors (M) inkom med en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Bo 
Pettersson (S) angående redovisning av arbetsgivaravgifterna för anställda i Stenungsunds 
kommun.

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S) och Maria Renfors (M) gör inlägg i debatten.

Beslutsunderlag
Inkommen enkel fråga 2020-02-20
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§ 34 Dnr: KS 2020/184

Årsredovisning 2019 Stenungsundshem AB och 
ombudsinstruktioner

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s 
bolagsstämma följande instruktioner:

 Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsundshem AB fastställs
 Vinsten balanseras enligt upprättat förslag
 Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet

Jäv
Agneta Pettersson Bell (ST), Lisbeth Svensson (L), Lennart Svensson (L), Helena Nävergårdh 
(M), Jakob Hallman (KD) och Olof Lundberg (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsundshem AB:s förslag till årsredovisning för 2019 har inkommit till kommunen. 

Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsundshem AB:s finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsundshem AB:s 
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt 
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kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s 
bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av 
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-17
Årsredovisning 2019 för Stenungsundshem AB inklusive revisionsberättelse, auktoriserad 
revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen.

Inlägg i debatten
Janette Olsson (S) och Johan Thunberg (MP) gör inlägg i debatten.

Beslut skickas till
Maria.harstrom@stenungsund.se
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§ 35 Dnr: KS 2020/183

Årsredovisning 2019 Stenungsunds Energi och Miljö AB och 
ombudsinstruktioner

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi & Miljö 
AB:s bolagsstämma följande instruktioner:

 Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsunds Energi och Miljö AB 
fastställs

 Vinsten balanseras enligt upprättat förslag
 Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet

Jäv
Lisbeth Svensson (L), Lennart Svensson (L), Mats Gjertz (M), Lars-Ebbe Pettersson (S) och 
Martin Hollertz (L) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till årsredovisning för 2019 har inkommit till 
kommunen. 

Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsund Energi och Miljö AB:s finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsunds Energi och Miljö AB:s 
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö 
AB:s bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av 
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-17
Årsredovisning 2019 för Stenungsunds Energi och Miljö AB inklusive revisionsberättelse, 
auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen.

Inlägg i debatten
Helena Nävergårdh (M) gör ett inlägg i debatten.

Beslut skickas till
Maria.harstrom@stenungsund.se
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§ 36 Dnr: KS 2020/176

Hemställan från Stenungsundshem om att godkänna 
Solgårdsterrassen AB nyproduktion av lägenheter på 
Solgårdsterrassen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Solgårdsterrassen AB nyproduktion av 44 
lägenheter med upplåtelseform hyresrätter på Solgårdsterrassen.

Jäv
Agneta Pettersson Bell (ST), Lisbeth Svensson (L), Lennart Svensson (L), Helena Nävergårdh 
(M), Jakob Hallman (KD) och Olof Lundberg (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Solgårdsterrassen AB har genom VD för Stenungsundshem AB inkommit med 
en hemställan om att kommunfullmäktige ska godkänna byggnation av 44 nya hyresrätter på 
Solgårdsterrassen. Projektet är kostnadsberäknat till 96 mnkr. Finansiering sker genom 
upplåning från Stenungsundshem AB, som är moderbolag. Stenungsunds kommun har ingått 
en borgensförbindelse för Stenungsundshem AB. Kommunfullmäktige behöver därför 
godkänna nyproduktionen för att avrop mot borgen ska kunna göras. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-24
Hemställan från Solgårdsterrassen

Beslut skickas till
Ted.larnhem@stenungsundshem.se
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§ 37 Dnr: KS 2018/108

Marköverlåtelseavtal för Detaljplan Spekeröds handelsområde, 
Jörlanda-Berg 1:66 med flera

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal till Detaljplan för 
Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 med flera tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och NHP Jörlanda AB.

Protokollsanteckning
Jan Alexandersson (V), Helena Järpsten (ST) och Jimmy Lövgren (MP) lämnar 
protokollsanteckningar som återfinns bilagt protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Parallellt med upprättandet av Detaljplan för Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 
med flera, upprättas ett marköverlåtelsesavtal mellan NHP Jörlanda AB (”exploatören”) och 
Stenungsunds kommun. Marköverlåtelseavtalets syfte är att reglera parternas ansvar för 
genomförandet av detaljplanen samt reglera marköverlåtelser avseende Jörlanda-Berg 2:3 samt 
del av Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2.  

Kostnaderna för framtagande av detaljplan, utbyggnation av allmän plats inom detaljplanen 
och åtgärder utanför detaljplanen bekostas av exploatören, med undantag av 
anläggningskostnaden för gång och cykelvägen igenom planområdet. Fördelning av kostnader 
sker i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare tagna inriktningsbeslut 2019-04-10 § 54.

Kommunen kommer efter antagen detaljplan att kunna sälja Jörlanda-Berg 2:3 samt del av 
Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2 till exploatören enligt villkor i marköverlåtelseavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Bilaga 1 Marköverlåtelseavtal för Detaljplan för Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 
1:66 med flera, inklusive bilagor
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Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S), Helena Järpsten (ST), Göder Bergermo (L), Emma Ramhult (V), Jimmy 
Lövgren (MP), Alexandra Ward-Slotte (M), Linda-Maria Hermansson (C), Lennart Svensson 
(L), Jakob Hallman (KD) och Otto Ericsson (Oberoende) tillstyrker kommunstyrelsens förslag 
till beslut.

Inlägg i debatten 
Agneta Pettersson Bell (ST) gör ett inlägg i debatten.

Beslut skickas till
tore.olofsson@torab-konsult.se
lisa.bertilsson@stenungsund.se
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§ 38 Dnr: KS 2019/684

Revidering av samarbetsavtal om gemensam organisation för 
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och 
Stenungsunds kommuner

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för 
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner. I 
förhållande till tidigare antaget samarbetsavtal har giltighetstiden ändrats.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anta reviderat samverkansavtal om gemensam 
organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds 
kommuner. Det står fel giltighetsdatum i det antagna avtalet. Med anledning av detta behöver 
kommunfullmäktige på nytt anta avtalet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-07
Samarbetsavtal

Beslut skickas till
hanna.freij@stenungsund.se
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§ 39 Dnr: KS 2019/926

Arbetsgivarpolitiskt program

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

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.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-21
Arbetsgivarpolitiskt program

Förslag till beslut på sammanträdet
Melisa Nilsson (S) föreslår att ärendet återremitteras.

Maria Renfors (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet i enlighet med Melisa Nilssons (S) förslag.

Beslut skickas till
Christer.larsson@stenungsund.se
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§ 40 Dnr: KS 2020/54

Avveckling av Ungbo Stöd

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
I Ungbo Stöd ingår i dagsläget sju personer, samtliga i ålder 18-20. Verksamheten har ett 
dygnet runt ansvar för de placerade personerna. Boendet riktar sig till ungdomar som av olika 
skäl inte kan bo med sina familjer och behöver stöd i sitt boende av andra vuxna.

Underlaget för verksamheten minskar och nyttjande av insatsen är låg. Sektorn anser att det 
finns andra sätt att tillhandahålla stöd till målgruppen. Alternativ vårdform ska istället ges 
genom att personer erhåller andrahandskontrakt och öppenvårdsinsatser i form av 
familjebehandling enligt 4 kap. 1 § SoL.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20

Beslut skickas till
Anders.eggertsen@stenungsund.se
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§ 41 Dnr: KS 2018/486

Svar på motion om kommunalt partnerskap - Eva Öhlin (O)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om kommunalt partnerskap. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (oberoende) inkom 2018-10-08 med en motion om att återuppta det kommunala 
partnerskapet mellan Stenungsunds kommun och Walvis Bay i Namibia. 
Motionären konstaterade att det i avtal reglerade samarbetet aldrig blev av men ville att 
kommunstyrelsen skulle utreda om, och i så fall på vilket sätt, kommunen kan återuppta 
samarbetet. Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-08 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Med beaktande av att kommunfullmäktige beslutat upphäva ett pågående vänortssamarbete 
med Norge, Finland och Danmark och med hänsyn till det arbete som sektorerna bedriver för 
en ekonomi i balans föreslås motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-22
Kommunfullmäktige 2018-10-08 § 141
Motion av 2018-10-08
Bilaga av 2009-10-08

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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§ 42 Dnr: KS 2020/188

Motion - Processer för privata aktörer att bygga verksamhetslokaler 
och driva verksamheter - Moderaterna

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till ekonomi- och personalberedningen 
för beredning. Kommunfullmäktiges presidium återkommer vid nästa kommunfullmäktige 
med beredningsdirektiv.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna i Stenungsund har inkommit med en motion som föreslår att förvaltningen 
utreder möjliga processer för privata aktörer att komma in tidigare i planeringen av byggandet 
av verksamhetslokaler och driften av verksamheter. 

Beslutsunderlag
Motion 2020-02-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Katja Nikula (S) föreslår att motionen remitteras till ekonomi- och personalberedningen för 
beredning. Kommunfullmäktiges presidium återkommer vid nästa kommunfullmäktige med 
beredningsdirektiv.

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

Beslut skickas till
Ekonomi- och personalberedningen
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-03-05

§ 43 Dnr: KS 2020/5

Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige - 
Anneli Holmén (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anneli Holmén (MP) som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Begäran om ny uppräkning lämnas till Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Anneli Holmén har inkommit med begäran om entledigande som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2020-02-13

Beslut skickas till
Länsstyrelsen
Soltak AB

21



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-03-05

§ 44 Dnr: KS 2020/5

Begäran om entledigande som ledamot i kommunstyrelsen - Otto 
Ericsson (Oberoende)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Otto Ericsson (Oberoende) som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Otto Ericsson (Oberoende) har inkommit med entledigande som ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2020-02-18

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-03-05

§ 45 Dnr: KS 2020/6

Val av ledamot till kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulla Johansson (SD) till ny ledamot i kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Glenn Ottosson (SD) föreslår Ulla Johansson (SD) till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Glenn Ottossons (SD) 
förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-03-05

§ 46 Dnr: KS 2020/6

Val av revisor till Gårdsjöstiftelsen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Pia Andell (S) till revisor i Gårdsjöstiftelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Stenungsund ska utse en revisor till Gårdsjöstiftelsen enligt stiftelsens 
stadgar. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S) föreslår Pia Andell (S) till revisor i Gårdsjöstiftelsen.

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

Beslut skickas till
Gårdsjöstiftelsen
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PROTOKOLLSANTECKNING 

 
Kommunfullmäktige 

2020-03-05 

Ärende 9 Dnr KS 2018/108   

 

Marköverlåtelseavtal för Detaljplan Spekeröds handelsområde, 
Jörlanda-Berg 1:66 med flera  

Vänsterpartiet Stenungsund har allt sedan de inledande diskussionerna och besluten att 
etablera ett handelsområde varit kritiska mot en etablering som riskerar att få konsekvenser 
för befintlig handel i kommunen. Vi har också varit kritiska till ett handelsområde som ligger 
utanför en kärna av bebyggelse vilket betyder sämre tillgänglighet med allmänna 
kommunikationer vilket också leder till negativa miljökonsekvenser. 

Vi väljer dock i dag att respektera tidigare fattade beslut och yrkar därför inte på annat 
förslag än det liggande – vi kommer dock i den fortsatta planprocessen att framföra kritik 
mot en etablering av livsmedelsförsäljning på detta handelsområde. 

Emma Ramhult (V) 

Birgit Lövkvist (V)  

Jan Alexandersson (V)  

 



  Datum 
  2020-03-05

Handling 
  Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning KF 2020-03-05 ärende Marköverlåtelseavtal för 
detaljplan Spekeröds handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 med flera  

Dnr:  KS 2018/108

Stenungsundspartiet noterar att det saknas en aktuell risk- och konsekvensanalys 
gällande handel vid etablering i det aktuella området.  Den utredning som finns är 
från april 2012 och förutsättningarna har förändrats påtagligt under de åtta år som 
förflutit.  Med anledning av detta anser vi att de begränsningar som angavs i 
beslutsunderlaget Handelsutredning, 5 000 m2 för daglivaruhandel, inte ska 
överskridas.

Vi kommer att återkomma med kommentarer på det berörda detaljplansärendet.

   



 
 

 Brev Dnr KS 2018/108 
2020-03-05 

 
 
 
 
 
Protokollsanteckning Miljöpartiet de Gröna Stenungsund 
 
Vi bifaller beslutet att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal till detaljplan för Spekeröds 
handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 med flera tecknat mellan Stenungsunds kommun och NHP 
Jörlanda AB.  

Men vi är inte helt nöjda med att man tänker begagna upp till 13 000 m2 till att tillåta daglig 
livsmedelshandel. Detta på grund av att man tidigare angett att endast 5 000 m2 skulle 
upplåtas till sådan handel-/byggnad. 

 

Stenungsund 2020-03-05 

Jimmy Lövgren  

Miljöpartiet de Gröna Stenungsund 
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