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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-04-10
Tid: 18:00-20:45 (Ajournering 19:10-19:30)
Plats: Kulturhuset Fregatten

Beslutande
Carola Granell (S), ordförande 
Linda-Maria Hermansson (C), förste vice ordförande
Lillemor Arvidsson (M), andre vice ordförande
Bo Pettersson (S)
Sanida Okanovic (S) ersätter Melisa Nilsson (S)
Morgan Andersson (S)
Lars-Ebbe Pettersson (S)
Katja Nikula (S)
Johnny Alexandersson (S) ersätter Olof Lundberg (S)
Janette Olsson (S)
Jan Rudén (S)
Roger Andersson (S)
Gunnel Lundgren (S)
Claes Olsson (S)
Ritva Stubelius (S)
Ida Melin (S) ersätter Himan Mojtahedi (S)
Thomas Danielsson (C)
Tomas Olsson (C) ersätter Camilla Pedersen (C) 
Agneta Pettersson Bell (ST) ersätter Helena Järpsten (ST)
Robert Engström (ST)
Robert Jansson (ST) ersätter Linda Ekdahl (ST)
Emma Ramhult (V)
Jan Alexandersson (V)
Birgit Lövkvist (V)
Jimmy Lövgren (MP)
Johan Thunberg (MP) ersätter Anneli Holmén (MP) 
Maria Renfors (M) jäv § 42
Mats Gjertz (M) ersätter Maria Renfors (M) § 42
Michael Ernfors (M)
Johan Jönsson (M)
Wouter Fortgens (M)
Helena Nävergårdh (M)
Martin Brink (M)
Krister Persson (M) ersätter Maggie Robertsson (M)
Alexandra Ward Slotte (M)
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Peter R Öberg (M)
Camilla Brocker (M)
Torgny Wiking (M)
Lisbeth Svensson (L)
Göder Bergermo (L)
Martin Hollertz (L)
Lennart Svensson (L)
Lena Hedlund (KD)
Nedžad Deumic (KD)
Marie-Louise Ericsson (KD)
Alexandra Odelsheim (SD)
Otto Ericsson (SD)
Håkan Larsson (SD)
John Hansson (SD)
Ulla Johansson (SD)
Glenn Ottosson (SD)
Rolf Malmborg (SD)

Ersättare
Martina Pettersson (S)
Göran Andtbacka (S)
Conny Nilsson (V)
Carl Brinkhoff (M)
Mats Gjertz (M) §§ 39-41, 43-63
Eva Fredriksson (M)
Maria Möller (L)
Jakob Hallman (KD)

Övriga närvarande
Marcus Starcke, kanslichef
Richard Brown, kommunsekreterare

Justeringsdag: 2019-04-15

Justerare: Claes Olsson (S)
Peter Öberg (M)

Richard Brown Carola Granell (S) Claes Olsson (S) Peter Öberg (M)
sekreterare ordförande justerare justerare
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Anslagsbevis

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

Kommunfullmäktige

Justeringsdatum: 2019-04-15
Paragrafer: 39-63 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-15
Datum då anslaget tas ned: 2019-05-07

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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Innehållsförteckning

§ 39 Fastställande av föredragningslistan

§ 40 Allmänhetens frågestund

§ 41 Information - Agenda 2030

§ 42 Förslag om att ompröva principbeslut avseende 

alkoholservering i Stenungsund Arena

KS 2019/114

§ 43 Motion - Miljöråd i Stenungsund - Lisbeth 

Svensson (L)

KS 2019/196

§ 44 Begäran om uppdrag - Revidering av policy för 

tillgänglighet, delaktighet  och jämlikhet

KS 2019/297

§ 45 Årsredovisning 2018 KS 2019/175

§ 46 Ombudgetering investeringar 2018 till 2019 KS 2019/97

§ 47 Anmälan - Granskning av bokslut 2018 KS 2019/265

§ 48 Anmälan - Granskning av det kommunala 

aktivitetsansvaret

KS 2019/292

§ 49 Anmälan - Grundläggande granskning av 

Stenungsunds kommun 2018

KS 2019/290

§ 50 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet 

för kommunstyrelsen, nämnderna och 

beredningarna

KS 2019/269

§ 51 Hyresregler för bokning av idrottshallar samt 

allmänna ordningsföreskrifter

KS 2019/146

§ 52 Rapport om ej verkställda biståndsbeslut KS 2018/437

§ 53 Budget för konst i offentlig miljö i anslutning till 

nya resecentrum

KS 2018/91

§ 54 Svar på återremiss - Inriktningsbeslut angående 

ekonomiska frågor gällande markanvisning vid 

Spekerödsmotet, Jörlanda Berg 1:66 m.fl.

KS 2018/108

§ 55 Exploateringsavtal för Detaljplan för bostäder 

och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med 

flera

KS 2019/29
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§ 56 Oavslutade motioner KS 2019/182

§ 57 Begäran om entledigande som ersättare i 

kommunfullmäktige - Fabian Gustafsson (S)

KS 2019/76

§ 58 Begäran om entledigande som ordförande i 

kommundelsstämman Hasselbacken, Kopper, 

Kyrkenorum och Hallerna - Nabila Vedberg (V)

KS 2019/76

§ 59 Val av ordförande till kommundelsstämman 

Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och 

Hallerna

KS 2018/411

§ 60 Begäran om entledigande som ledamot i 

ekonomi- och personalberedningen - Nabila 

Vedberg (V)

KS 2019/76

§ 61 Val av ledamot till ekonomi- och 

personalberedningen

KS 2018/411

§ 62 Val av vice ordförande till 

Överförmyndarnämnden

KS 2018/411

§ 63 Rapport från ägarråd Soltak AB
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§ 39

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag.
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§ 40

Allmänhetens frågestund

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har inkommit med följande frågor som besvaras av kommunfullmäktige:

 Hur ser kommunens plan ut för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)? 

 Hur ser planen och de förebyggande åtgärderna ut för arbetet med unga vuxna som 
varken studerar, arbetar eller ej har fullständiga gymnasiebetyg? Hur ser behovet ut 
och är det en prioriterad grupp? 

Inlägg i debatten
Välfärdsutskottets ordförande Agneta Pettersson Bell (ST) besvarar frågorna. 
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§ 41

Information - Agenda 2030

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Föredragning om Agenda 2030.
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§ 42 Dnr: KS 2019/114

Förslag om att ompröva principbeslut avseende alkoholservering i 
Stenungsund Arena

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att undanta den befintliga restaurangdelen i Stenungsund Arena 
från beslutet den 21 mars 2016 § 64 om att inte tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena. 
Kommunfullmäktiges beslut innebär att hyresgästen ges möjlighet att disponera den 
nuvarande restaurangdelen, för alkoholservering, förutsatt att hyresgästen efter 
tillståndsansökan, beviljas serveringstillstånd. 

Mot bakgrund av Arenans närhet till Nösnäsgymnasiet samt kommunens alkohol- och 
drogpolitiska plan, antagen av kommunfullmäktige 2019-03-07, som visar vikten av att 
alkoholservering i Stenungsund Arena begränsas till:

- Inomhus i nuvarande restaurangdel
- Vardagar mellan kl. 17.00-23.00, lördag, söndag och helgdag mellan kl. 16.00-23.00,
- Att omfatta öl, vin och cider.  

Reservation
Lisbeth Svensson (L), Göder Bergemo (L), Martin Hollertz (L), Lennart Svensson (L), Lena 
Hedlund (KD), Nedzad Deumic (KD), Marie-Louise Ericsson (KD), Alexandra Ward Slotte 
(M), Alexandra Odelsheim (SD), Glenn Ottosson (SD), Ulla Johansson (SD) och Håkan 
Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Jäv
Maria Renfors (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 att inte tillåta alkoholservering i 
Stenungsund Arena. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har i en skrivelse 
föreslagit att kommunfullmäktige ska ompröva detta beslut. Ett upphävande av principbeslutet 
skulle påverka restauranghyresgästens förutsättningar att beviljas ett stadigvarande 
serveringstillstånd för alkoholservering till allmänheten. 
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Kommunstyrelsen beslutade att vid sitt sammanträde den 7 mars 2019 att återremittera 
ärendet till förvaltningen för att tydliggöra vilket politiskt organ som har rätt att besluta om 
eventuella begränsningar vid alkoholservering. 

Kommunen kan utöva inflytande över begränsningar dels genom att kommunfullmäktige 
reviderar riktlinjerna för alkoholservering, dels genom att kommunstyrelsen begränsar eller 
ger avslag vid prövning av enskilda ansökningar. Kommunen kan också påverka genom att i 
sina yttranden till social resursnämnd särskilt framhålla att det finns lokala perspektiv som 
talar för begränsningar av exempelvis öppettider. 

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-03-18 KS § 60
Tjänsteskrivelse 2019-03-15
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Protokoll 2019-03-07 KS § 50
Protokoll 2019-02-18 KS § 42
Yrkande från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 2019-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S), Jan Rudén (S), Otto Ericsson (SD), Linda-Maria Hermansson (C): 
Kommunfullmäktige beslutar att undanta den befintliga restaurangdelen i Stenungsund Arena 
från beslutet den 21 mars 2016 § 64 om att inte tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena. 
Kommunfullmäktiges beslut innebär att hyresgästen ges möjlighet att disponera den 
nuvarande restaurangdelen, för alkoholservering, förutsatt att hyresgästen efter 
tillståndsansökan, beviljas serveringstillstånd. 

Mot bakgrund av Arenans närhet till Nösnäsgymnasiet samt kommunens alkohol- och 
drogpolitiska plan, antagen av kommunfullmäktige 2019-03-07, som visar vikten av att 
alkoholservering i Stenungsund Arena begränsas till:

- Inomhus i nuvarande restaurangdel
- Vardagar mellan kl. 17.00-23.00, lördag, söndag och helgdag mellan kl. 16.00-23.00,
- Att omfatta öl, vin och cider.  

Johnny Alexandersson (S), Emma Ramhult (V), Jan Alexandersson (V), Birgit Lövkvist (V), 
Johan Thunberg (MP): Gällande principbeslut om alkoholservering i Stenungsund Arena ska 
kvarstå.

Michael Ernfors (M), Peter Öberg (M), Alexandra Ward Slotte (M): Kommunstyrelsens 
förslag till beslut som innebär att kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt beslut den 21 
mars 2016 § 64 om att inte tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena.
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Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S), Johnny Alexandersson (S), Michael Ernfors (M), Emma Ramhult (V), Jan 
Alexandersson (V), Birgit Lövkvist (V), Johan Thunberg (MP), Jan Rudén (S), Janette Olsson 
(S), Otto Ericsson (SD), Peter Öberg (M), Alexandra Ward Slotte (M), Linda-Maria 
Hermansson (C) 

Beslutsgång
Ordföranden meddelar följande beslutsgång. Först ställs förslaget om att principbeslutet ska 
kvarstå mot att det ska ändras. Om kommunfullmäktige beslutar att ändra förslaget ställs de 
olika ändringsförslagen mot varandra. 

Ordföranden ställer förslaget om att principbeslutet ska kvarstå mot de två förslagen om att 
ändra principbeslutet och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att ändra principbeslutet.

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för förslaget att gällande principbeslut om alkoholservering i Stenungsund Arena ska 
kvarstå.

Nej-röst för förslagen att upphäva gällande principbeslut om alkoholservering i Stenungsund 
Arena. 

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Carola Granell (S), Sanida Okanovic (S), Katja Nikula (S), 
Johnny Alexandersson (S), Roger Andersson (S), Gunnel Lundgren (S), Ida Melin (S), 
Agneta Pettersson Bell (ST), Emma Ramhult (V), Jan Alexandersson (V), Birgit Lövkvist 
(V), Jimmy Lövgren (MP), Johan Thunberg (MP) och Otto Ericsson (SD).

Följande ledamöter röstar nej: Bo Pettersson (S), Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe 
Pettersson (S), Janette Olsson (S), Jan Rudén (S), Claes Ohlsson (S), Ritva Stubelius (S), 
Linda-Maria Hermansson (C), Thomas Danielsson (C), Tomas Olsson (C), Robert Engström 
(ST), Robert Jansson (ST), Lillemor Arvidsson (M), Mats Gjertz (M), Michael Ernfors (M), 
Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), Martin Brink (M), Krister 
Persson (M), Alexandra Ward Slotte (M), Peter Öberg (M), Camilla Brocker (M), Torgny 
Wiking (M), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergemo (L), Martin Hollertz (L), Lennart 
Svensson (L), Lena Hedlund KD), Nedzad Deumic (KD), Marie-Louise Ericsson (KD), 
Alexandra Odelsheim (SD), Håkan Larsson (SD), John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD) 
och Glenn Ottosson (SD).

Med 14 ja-röster mot 34 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
att upphäva gällande principbeslut om alkoholservering i Stenungsund Arena och de två 
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förslagen som innebär att principbeslutet gällande alkoholservering i Stenungsund Arena 
upphävs ställs nu mot varandra. 

Beslutsgång fortsätter
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag för hur principbeslutet ska ändras och ställer 
dessa mot varandra. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enighet med 
Bo Petterssons (S) förslag om att undanta den befintliga restaurangdelen i Stenungsund Arena 
från beslutet om att inte tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena med vissa 
begränsningar.

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för Bo Pettersson (S) med fleras förslag att undanta den befintliga restaurangdelen i 
Stenungsund Arena från beslutet om att inte tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena med 
vissa begränsningar.

Nej-röst för Michael Ernfors (M) med flera förslag att upphäva sitt beslut den 21 mars 2016 § 
64 om att inte tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Carola Granell (S), Bo Pettersson (S), Sanida Okanovic (S), 
Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Katja Nikula (S), Johnny Alexandersson 
(S), Janette Olsson (S), Jan Rudén (S), Roger Andersson (S), Gunnel Lundgren (S), Claes 
Ohlsson (S), Ritva Stubelius (S), Ida Melin (S), Linda-Maria Hermansson (C), Thomas 
Danielsson (C), Tomas Olsson (C), Agneta Pettersson Bell (ST), Robert Engström (ST), 
Robert Jansson (ST), Jimmy Lövgren (MP), Johan Thunberg (MP), Otto Ericsson (SD) och 
John Hansson (SD).

Följande ledamöter röstar nej: Lillemor Arvidsson (M), Mats Gjertz (M), Michael Ernfors 
(M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), Martin Brink (M), 
Krister Persson (M), Alexandra Ward Slotte (M), Peter Öberg (M), Camilla Brocker (M), 
Torgny Wiking (M), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergemo (L), Martin Hollertz (L), Lennart 
Svensson (L), Lena Hedlund KD), Nedzad Deumic (KD), Marie-Louise Ericsson (KD), 
Alexandra Odelsheim (SD), Håkan Larsson (SD), Ulla Johansson (SD) och Glenn Ottosson 
(SD).

Följande ledamöter avstår från att rösta: Emma Ramhult (V), Jan Alexandersson (V) och 
Birgit Lövkvist (V).

Med 24 ja-röster mot 23 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Bo Petterssons (S) med fleras förlag. 
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§ 43 Dnr: KS 2019/196

Motion - Miljöråd i Stenungsund - Lisbeth Svensson (L)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium för 
framtagande av ett beredningsdirektiv.

Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Svensson (L) inkom den 25 februari 2019 med en motion angående Miljöråd i 
Stenungsund. Motionären föreslår att ett Miljöråd bildas i Stenungsunds kommun för att 
förbättra möjligheterna för en utökad dialog och inhämta alla idéer som kan förbättra 
samhällsutvecklingen och uppfylla miljö- och klimatmålen i Stenungsunds kommun. 

Beslutsunderlag
Motion, 2019-02-25

Inlägg i debatten
Lisbeth Svensson (L) gör ett inlägg i debatten.
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§ 44 Dnr: KS 2019/297

Begäran om uppdrag - Revidering av policy för tillgänglighet, 
delaktighet  och jämlikhet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet kommunfullmäktiges presidie för 
framtagande av ett beredningsdirektiv.

Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen har inkommit med en begäran om att få i uppdrag att revidera 
kommunens policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. 

Beslutsunderlag
Begäran om uppdrag, 2019-04-02

Inlägg i debatten 
Peter Öberg (M) gör ett inlägg i debatten. 
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§ 45 Dnr: KS 2019/175

Årsredovisning 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 med däri gjorda 
transaktioner.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen redovisar ett positivt resultat om 68,2 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade på 11,8 miljoner kronor.  Den enskilt största förklaringen till avvikelsen är 
försäljning av exploateringsfastigheter. 

Kommunfullmäktige har i budget 2018 antagit fyra finansiella mål. 

 Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, 
ska inte överstiga 99,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder.

 Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå 
till minst 70 % sett över rullande femårsperioder.

 Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad.
 Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden.

Samtliga finansiella mål har uppfyllts.

Nettokostnadsandelen uppgår till 94,6 % sett över den senaste femårsperioden.  
Självfinansieringsgraden av investeringar är 117,4 % som ett snitt över de senaste fem åren.  
Soliditeten har förbättrats från 10,7 % år 2017 till 14,5 % år 2018.
Kommunens skattesats är oförändrad. 

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-03-18 § 61
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Stenungsunds kommuns årsredovisning 2018
Uppföljning verksamhetsplan 2018

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S), Maria Renfors (M), Lisbeth Svensson (L), Janette Olsson (S), Johan 
Thunberg (MP), Alexandra Ward Slotte (M) gör inlägg i debatten.
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§ 46 Dnr: KS 2019/97

Ombudgetering investeringar 2018 till 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering från 2018 på 131 407 tkr, varav 
84 159 tkr till 2019, 39 550 tkr till 2020 och 7 698 tkr till 2021 samt justera 
investeringsbudget 2019 från 222 101 tkr till 306 260 tkr enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Varje år ombudgeteras de investeringsanslag som av någon anledning behöver tas med in i 
nästa års budget.

Investeringsbudgeten för 2018 uppgick till 279 392 tkr. Utfallet för 2018 uppgick till 136 014 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 160 378 tkr. Av dessa föreslås 84 159 tkr 
ombudgeteras till 2019, 39 500 tkr till 2020 och 7 698 tkr till 2021. Sammanlagt 
ombudgeteras 131 407 tkr till 2019 och framåt.

Cirka 29 000 tkr ombudgeteras inte. De största posterna består av sammanbyggnad 
färskvattenledning där projektet flyttats fram till 2021 och därmed finns med i 
investeringsbudgeten för 2020. Samma gäller återvinningscentralen. 

För att investeringsbudgeten ska bli så realistisk som möjligt har vissa investeringar 
ombudgeterats till 2020 och 2021 då det redan nu står klart att de inte kommer att genomföras 
under 2019. Hänsyn till detta tas i budgetarbetet 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-03-18 § 62
Ombudgetering investeringar från 2018 
Tjänsteskrivelse 2019-02-25

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten. 
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§ 47 Dnr: KS 2019/265

Anmälan - Granskning av bokslut 2018

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar över granskningen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat årets bokslut. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige för 
kännedom.

Beslutsunderlag
Rapport bokslut, 2019-03-27
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§ 48 Dnr: KS 2019/292

Anmälan - Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar över granskningen till kommunstyrelsen för yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat det kommunala aktivitetsansvaret. Rapporten lämnas till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Slutrapport granskning, 2019-04-01

Inlägg i debatten
Leif Johansson (L) gör ett inlägg i debatten.
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§ 49 Dnr: KS 2019/290

Anmälan - Grundläggande granskning av Stenungsunds kommun 
2018

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar över granskningen till kommunstyrelsen för yttrande.  

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat övergripande granskat kommunstyrelsen, nämnderna och 
beredningarna. 

Beslutsunderlag
Följebrev grundläggande granskning, 2019-04-01
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§ 50 Dnr: KS 2019/269

Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, 
beredningarna och enskilda ledamöter i dessa organ samt att godkänna kommunens 
årsredovisning för 2018.

Jäv
Samtliga som var ledamöter i kommunstyrelsen, nämnderna eller beredningarna under 2018 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2018, 2019-03-27
Redogörelse för revisionen 2018, 2019-03-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Carola Granell (S): Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna och enskilda ledamöter i dessa organ samt att 
godkänna kommunens årsredovisning för 2018.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Carola Granells (S) 
förslag till beslut och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-04-10

§ 51 Dnr: KS 2019/146

Hyresregler för bokning av idrottshallar samt allmänna 
ordningsföreskrifter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta hyresregler med tillhörande avgifter och allmänna 
ordningsföreskrifter för anläggningar i Stenungsund.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsund kommuns ordningsföreskrifter för anläggningar behöver revideras med syfte att 
öka tydligheten gentemot abonnenterna. Dagens regelverk föreslås förtydligas och 
kompletteras med bl.a. information om ansvarsförhållanden. Vidare föreslår förvaltningen att 
kommunen får möjlighet att ta ut avgifter från abonnenter som avbokar alternativt inte nyttjar 
sina bokade anläggningstider. Denna typ av ekonomiska incitament antas kunna öka 
nyttjandet av kommunens anläggningar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-03-18 § 63
Tjänsteskrivelse 2019-02-19
Hyresregler inkl. avboknings- och ordningsavgifter 
Allmänna ordningsföreskrifter för anläggningar i Stenungsunds kommun

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

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-04-10

§ 52 Dnr: KS 2018/437

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende.

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

Per 2019-01-31 är det 1 gynnande beslut som inte blivit verkställt inom 3 månader. Beslutet 
gäller bostad med särskild service för vuxna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-03-18 KS § 64
Tjänsteskrivelse 2019-02-19
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 4, 2018
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-04-10

§ 53 Dnr: KS 2018/91

Budget för konst i offentlig miljö i anslutning till nya resecentrum

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upp till 800 000 kr av resecentrums budget ska avsättas för 
konst i offentlig miljö i anslutning till resecentrum. 

Sammanfattning av ärendet
Det pågår arbete med detaljplanering av nytt resecentrum i läge ”Centrumalternativet”. I 
förslaget kommer kommunen att uppföra och underhålla all allmänplatsmark såsom 
konstinstallationer. Västfastigheter kommer att finansiera konst inne i terminalbyggnaden och 
har för ändamålet avsatt 710 tkr. För att det ska vara möjligt med en gemensam upphandling, 
och därigenom åstadkomma enhetlighet i det estetiska utformandet i och kring resecentrum, 
behöver Stenungsunds kommun fastställa hur mycket av projektbudgeten som får tas i 
anspråk för offentlig konst.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-03-18 KS § 65
Tjänsteskrivelse 2019-01-28

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S) gör ett inlägg i debatten och tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-04-10

§ 54 Dnr: KS 2018/108

Svar på återremiss - Inriktningsbeslut angående ekonomiska frågor 
gällande markanvisning vid Spekerödsmotet, Jörlanda Berg 1:66 
m.fl.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

 att vidhålla i markanvisningsavtalet avtalade förutsättningar om att exploatören ska stå 
för samtliga med exploateringen följande kostnader såsom åtgärder för att skydda 
sumpskogen och åtgärder på allmän väg enligt avtal med Trafikverket. 

 att kommunen ska stå för anläggningskostnaden men inte markinlösen och 
detaljplanekostnader för gång och cykelbana genom området. 

 att exploaterings/marköverlåtelseavtalet ska antas på ett sammanträde innan 
detaljplanen antas.

Sammanfattning av ärendet
Exploatören har ställt frågor till kommunen som kommunfullmäktige behöver ta ställning till. 
Ett avgörande av kommunens inställning i frågorna var uppe för behandling i 
kommunfullmäktige 2018-10-08 § 12. Inför sammanträdet inkom brev från Torab (NHP 
Jörlanda AB) daterat 2018-09-27 där NHP begär återremiss för ny genomgång. 
Kommunfullmäktige beslutade om återremiss av ärendet.

Följande har skett vidare dialog med NHP. 

NHP är sammanfattningsvis beredda att ta 4 mkr av total kostnad för vägar, sumpskog, gång- 
och cykelväg och eventuell busshållplats. NHP anser att beslutet är juridiskt felaktigt då 
kostnaden för medfinansiering av statlig infrastruktur inte är omnämns i 
markanvisningsavtalet.

Det har även uppstått en ny diskussion när förvaltningen lämnat besked om att 
exploaterings/marköverlåtelseavtalet ska antas ett sammanträde innan detaljplanen antas. 
NHP menar att deras tidplan inte tillåter det. 

Förvaltningen har inte ändrat sin ståndpunkt att kommunen ska vidhålla i 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-04-10

markanvisningsavtalet (punkt 7) avtalade förutsättningar om att exploatören ska stå samtliga 
med exploateringen följande kostnader såsom åtgärder för att skydda sumpskogen och 
åtgärder på allmän väg enligt avtal med Trafikverket. Vad avser kostnader för gång och 
cykelväg har förvaltningen dock öppnat för att föreslå att kommunen står 
anläggningskostnaden men inte markinlösen och detaljplanekostnader mm för gång och 
cykelvägen genom området då denna även är till nytta för skolan och de boende i området.

Enligt Plan och Bygglagen 6:40 § får ett exploateringsavtal avse åtagande för en byggherre att 
vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator vägar och andra allmänna platser. 
Förvaltningen bedömer att kommunen kan ålägga exploatören kostnader för åtgärder på 
allmän väg och för att skydda sumpskogen trots att det inte är tydligt preciserat i 
markanvisningsavtalet. Förvaltningen bedömer inte att beslutet är juridiskt felaktigt.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-03-18 KS § 67
Tjänsteskrivelse 2018-01-24
Protokoll från kommunfullmäktige 
Bilaga 1, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) daterat 2018
Bilaga 2, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) daterat 2018-09-27
Bilaga 3, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) angående kostnadsfördelning daterat 2018-11-
19

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S) gör ett inlägg i debatten och tillstyrker kommunstyrelsens förslag till 
beslut..
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-04-10

§ 55 Dnr: KS 2019/29

Exploateringsavtal för Detaljplan för bostäder och förskola på 
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med flera

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal till Detaljplan för 
bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med flera tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och Peab Markutveckling AB.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med flera är, på initiativ 
av exploatören, under framtagande för att möjliggöra utbyggnad av omkring 300 nya bostäder 
och ny förskola. Detta avtal upprättas i syfte att reglera parternas ansvar för utförande och 
fördelning av kostnader vid genomförande av detaljplanen. Peab Bostad AB är enligt 
köpekontrakt ägare till del av fastigheten Kyrkeby 4:1 som utgör ungefär 2/3 av området. 
Kommunen äger fastigheten Kyrkeby 3:34 som utgör resterande tredjedel. Kostnaderna för 
framtagande av detaljplan och utbyggnad av allmän plats inom detaljplaneområdet och 
nödvändiga åtgärder utanför fördelas så att Peab Bostad AB betalar 2/3 och kommunen 1/3. 

Kommunen kommer efter antagen detaljplan att kunna bygga en förskola och sälja mark för 
byggnation av flerbostadshus.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-03-18 KS § 68
Tjänsteskrivelse 2019-01-24
Bilaga 1 Exploateringsavtal för detaljplan för Kvarnhöjden, del av Kyrkeby 4:1 m.fl. 
inklusive tillhörande bilagor

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S) och Göder Bergermo (L) gör inlägg i debatten. 

Beslut skickas till
Emelia.antonsson@peab.se
malin.johansson@peab.se 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-04-10

§ 56 Dnr: KS 2019/182

Oavslutade motioner

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner.

Sammanfattning av ärendet
En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35§ om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige 30§ ska styrelsen ska två gånger varje år 
redovisa de motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober.

Totalt finns 12 obesvarade motioner, varav fyra äldre än ett år. Dessa fyra är:
 Motion om förtroendevaldas arbetsmiljö.
 Motion om trä som byggnadsmaterial vid ny- till och ombyggnad av kommunala 

byggnader.
 Motion om att utöka och bredda kulturskolans verksamhet.
 Motion om hastighetsbegränsning och övergångställe på Göteborgsvägen utanför 

Montessoriskolan.

Utöver de tolv motionerna ovan har en berednings motionssvar resulterat i ett uppdrag till 
kommunstyrelsen om att utreda möjligheten att erbjuda matdistribution i form av kylda 
matlådor och en tillfällig berednings motionssvar om alkohol- och drogpolitisk plan behandlas 
av kommunfullmäktige i mars 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-03-18 KS § 82
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Bilaga 1. Sammanställning 2019-02-25

Inlägg i debatten
Birgit Lövkvist (V), Johan Thunberg (MP) och Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-04-10

§ 57 Dnr: KS 2019/76

Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - 
Fabian Gustafsson (S)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fabian Gustafsson (S) som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Fabian Gustafsson inkom 2019-03-13 med begäran om entledigande som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, 2019-03-13

Beslut skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-04-10

§ 58 Dnr: KS 2019/76

Begäran om entledigande som ordförande i kommundelsstämman 
Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och Hallerna - Nabila Vedberg 
(V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Nabila Vedberg (V) som ordförande i 
kommundelsstämman Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och Hallerna.

Sammanfattning av ärendet
Nabila Vedberg (V) inkom 2019-03-12 med en begäran om entledigande som ordförande i 
kommundelsstämman Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och Hallerna.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, 2019-03-12
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-04-10

§ 59 Dnr: KS 2018/411

Val av ordförande till kommundelsstämman Hasselbacken, Kopper, 
Kyrkenorum och Hallerna

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Birgit Lövkvist (V) till ordförande i 
kommundelsstämman Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och Hallerna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Ramhult (V): Föreslår Birgit Lövkvist (V) till ordförande i kommundelsstämman 
Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och Hallerna.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Emma Ramhults (V) 
förslag och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-04-10

§ 60 Dnr: KS 2019/76

Begäran om entledigande som ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen - Nabila Vedberg (V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Nabila Vedberg (V) som ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Nabila Vedberg (V) inkom 2019-03-12 med en begäran om entledigande som ledamot i 
ekonomi- och personalberedningen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, 2019-03-12

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-04-10

§ 61 Dnr: KS 2018/411

Val av ledamot till ekonomi- och personalberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Emma Ramhult (V) till ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgit Lövkvist (V): Föreslår Emma Ramhult (V) till ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen.

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
2019-04-10

§ 62 Dnr: KS 2018/411

Val av vice ordförande till Överförmyndarnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Annika Andersson (L) från Tjörns kommun till vice 
ordförande i Överförmyndarnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Stenungsund har som uppgift att utse vice ordförande i samverkande 
Överförmyndarnämnden för kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-04-10

§ 63

Rapport från ägarråd Soltak AB

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande Carola Granell (S) avger en rapport från Soltak AB:s 
ägarråd. 
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