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Beslutande
Carola Granell (S), ordförande 
Linda-Maria Hermansson (C), förste vice ordförande § 65 jäv 
Lillemor Arvidsson (M), andre vice ordförande
Bo Pettersson (S) § 65 jäv
Melisa Nilsson (S)
Morgan Andersson (S)
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Sanida Okanovic (S) ersätter Katja Nikula (S)
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Roger Andersson (S)
Gunnel Lundgren (S)
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Thomas Danielsson (C)
Tomas Olsson (C) ersätter Camilla Pedersen (C) 
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Agneta Pettersson Bell (ST) ersätter Robert Engström (ST)
Linda Ekdahl (ST)
Emma Ramhult (V)
Jan Alexandersson (V)
Birgit Lövkvist (V)
Johan Thunberg (MP) ersätter Jimmy Lövgren (MP)
Charlotte Edström (MP) ersätter Anneli Holmén (MP) 
Maria Renfors (M)
Mats Gjertz (M) ersätter Michael Ernfors (M) 
Johan Jönsson (M)
Helena Nävergårdh (M)
Martin Brink (M)
Maggie Robertsson (M)
Alexandra Ward Slotte (M)
Peter R Öberg (M)
Camilla Brocker (M)

1



Protokoll          
                  Kommunfullmäktige

2019-05-16

Torgny Wiking (M)
Lisbeth Svensson (L)
Göder Bergermo (L)
Martin Hollertz (L)
Lennart Svensson (L)
Lena Hedlund (KD)
Jakob Hallman (KD) ersätter Nedžad Deumic (KD)
Marie-Louise Ericsson (KD)
Alexandra Odelsheim (SD)
Otto Ericsson (Oberoende)
Håkan Larsson (Oberoende)
John Hansson (SD)
Ulla Johansson (SD)
Glenn Ottosson (SD)
Rolf Malmborg (SD)

Ersättare
Göran Andtbacka (S)
Berith Svensson (S)
Håkan Hermansson (C)
Conny Nilsson (V)
Maria Möller (L)

Övriga närvarande
Kicki Nordberg, kommundirektör
Marcus Starcke, kanslichef
Richard Brown, kommunsekreterare
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Justerare: Martin Brink (M)
Lars-Ebbe Pettersson (S)

Richard Brown Carola Granell (S) Martin Brink (M) Lars-Ebbe Pettersson (S)
sekreterare ordförande justerare justerare
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Anslagsbevis

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

Kommunfullmäktige

Justeringsdatum: 2019-05-23 
Paragrafer: 64-80 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-23
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-17

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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6



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-05-16

§ 64

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan enligt följande:

Utgående ärenden:
- Allmänhetens frågestund
- Åtgärder för en budget i balans
- Val av ombud Inera

Tillkommande ärende
- Begäran om entledigande som ledamot i personal- och ekonomiberedningen - Otto 

Ericsson (Oberoende)
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§ 65 Dnr: KS 2019/416

Ombudsinstruktioner Soltak AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Soltak AB:s bolagsstämma 
följande instruktion:

- rösta för att Soltak AB:s resultat- och balansräkning fastställs.
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

Sammanfattning av ärendet
Soltak AB: årsredovisning för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 har inkommit till 
kommunen. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens 
ledamöter och den verkställande direktören. Dessutom tillstyrker den auktoriserade revisorn 
att resultat- och balansräkningen fastställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-15
Årsredovisning 2018
Granskningsredogörelse

Jäv
Bo Pettersson (S) och Linda-Maria Hermansson (C) anmäler jäv.
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§ 66 Dnr: KS 2019/301

Utökande av VA-verksamhetsområde Anrås 1:242

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten-, spill och 
dagvatten för fastigheter inom föreslaget verksamhetsområde i enlighet med kartbilaga 
daterad 2019-04-01.  

Sammanfattning av ärendet
Området i fråga ingår i dagsläget inte i det kommunala verksamhetsområdet. Området ligger 
angränsande mot befintligt verksamhetsområde och kommer försörjas med kommunalt VA 
när det är utbyggt. 

Ett verksamhetsområde bestäms av huvudmannen, kommunen, och utgör en gräns inom 
vilken vattentjänstelagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller.
För att kunna ta ut taxa inom LAV (Lag om allmänna vattentjänster) måste fastigheterna ingå 
i ett verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
KS 2019-04-29
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-29
Kartbilaga 2019-04-01
Lista över ingående fastigheter 
Översiktskarta

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten och tillstyrker förslag till beslut. 
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§ 67 Dnr: KS 2019/306

Höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med nu gällande avgift.  Den nya 
avgiften ska gälla från och med 1 juli 2019. Därefter höjs anläggningsavgiften för VA 
på nytt med 5 % jämfört med gällande avgift 31 december 2019.  Den nya avgiften ska 
gälla från och med 1 januari 2020.

 Höja brukningsavgiften för VA med 2 % jämfört med gällande avgift.  Den nya 
avgiften skall gälla från och med 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen fick 2015-11-02 § 229 i uppdrag att se över VA-taxan utifrån ett långsiktigt 
perspektiv. Detta för att långsiktigt säkerställa att budgeten ligger i balans och därmed inte 
skuldsätter VA-kollektivet samt att tillräckliga medel finns för nödvändiga underhålls- och 
förnyelsearbeten av ledningsnät och VA-anläggningar. Kommunen står även inför ökade 
myndighetskrav gällande dokumentering och rapportering som kräver mer personella resurser.

Beslutsunderlag
KS 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-04-04

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten och tillstyrker förslag till beslut. 
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§ 68 Dnr: KS 2019/241

Avtalssamverkan gällande tillståndshandläggning och tillsyn enligt 
tobakslagen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna över handläggningen av tillstånd för tobaksförsäljning 
i detaljhandeln och partihandeln vid försäljning och tillsyn till Göteborgs stad genom att ingå 
avtalssamverkan. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med Göteborgs stad för att 
möjliggöra samverkan. 

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Genom den nya lagen införs 
tillståndsplikt för tobaksförsäljning i detaljhandeln och för partihandeln vid försäljning till 
detaljhandeln. Kommunen ska ombesörja tillståndsgivning och tillsyn. Förvaltningen föreslår 
att kommunen lämnar över handläggningen av dessa ärenden till Göteborg stad genom att 
ingå avtalssamverkan. 

Beslutsunderlag
KS 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-03-31

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten och tillstyrker förslag till beslut. 

Beslut skickas till
Peter Berg, social resursförvaltning Göteborgs stad
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§ 69 Dnr: KS 2019/282

Revisionsrapport – Förstudie avseende centrumplanering 2018

Beslut
Kommunfullmäktige för egen del noterar informationen och överlämnar till kommunstyrelsen 
för eventuella åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tagit del av Revisionsrapport – Förstudie avseende centrumplanering 
2018.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport – Förstudie avseende centrumplanering 2018, 2019-03-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Carola Granell (S) föreslår att kommunfullmäktige för egen del noterar informationen och 
överlämnar till kommunstyrelsen för eventuella åtgärder.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Carola Granells (S) förslag och 
konstaterar att så sker.
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§ 70 Dnr: KS 2019/196

Beredningsdirektiv - Svar på motion om Miljöråd i Stenungsund - 
Lisbeth Svensson (L)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet om Miljöråd i Stenungsunds kommun till 
demokratiberedningen för besvarande med följande beredningsdirektiv:

Demokratiberedningen får i uppdrag att utreda möjligheten att skapa plattformar för att 
utveckla det demokratiska arbetet samt att utreda möjligheterna till en förbättrad demokratisk 
dialog med ungdomar. 

Beredningsuppdraget ska delredovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i december 
2019 och slutredovisas i april 2020. 

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. 
Kommunfullmäktige remitterade den 10 april 2019 § 43 till presidet att förbereda ett 
beredningsdirektiv för antagande av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska 
remitteras till demokratiberedningen. Beredningen ska svara på motionen 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-04-02
Motion, 2019-02-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Thunberg (MP) föreslår som grundförslag att kommunfullmäktige beslutar att remittera 
ärendet om Miljöråd i Stenungsunds kommun till demokratiberedningen för besvarande med 
följande beredningsdirektiv: Demokratiberedningen får i uppdrag att utreda möjligheten att 
skapa en plattform för att utveckla det politiska arbetet. 
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Johan Thunberg (MP) föreslår som tilläggsförslag att demokratiberedningen även får i 
uppdrag att föreslå utformningen av plattformen samt representationen i den.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunfullmäktigepresidiets och Johan Thunbergs (MP) grundförslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktigepresidiets 
förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Kommunfullmäktigepresidiets och Johan Thunbergs (MP) grundförslag ställs mot varandra. 
Ja-röst för kommunfullmäktigepresidiets förslag och nej-röst för Johan Thunbergs (MP) 
förslag. 

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Carola Granell (S), Bo Pettersson (S), Melisa Nilsson (S), 
Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Sanida Okanovic (S), Ida Melin (S), 
Martina Pettersson (S), Jan Rudén (S), Roger Andersson (S), Gunnel Lundgren (S), Claes 
Olsson (S), Ritva Stubelius (S), Himan Mojtahedi (S), Linda-Maria Hermansson (C), Thomas 
Danielsson (C), Tomas Olsson (C), Helena Järpsten (ST), Agneta Pettersson Bell (ST), Linda 
Ekdahl (ST), Emma Ramhult (V), Jan Alexandersson (V), Birgit Lövkvist (V), Lisbeth 
Svensson (L), Göder Bergermo (L), Martin Hollertz (L), Lennart Svensson (L), Lena Hedlund 
(KD), Jakob Hallman (KD), Marie-Louise Ericsson (KD), Alexandra Odelsheim (SD), Otto 
Ericsson (Oberoende), Håkan Larsson (Oberoende), John Hansson (SD), Ulla Johansson 
(SD), Glenn Ottosson (SD) och Rolf Malmborg (SD)

Följande ledamöter röstar nej: Johan Thunberg (MP), Charlotte Edström (MP), Lillemor 
Arvidsson (M), Maria Renfors (M), Mats Gjertz (M), Johan Jönsson (M), Helena Nävergårdh 
(M), Martin Brink (M), Maggie Robetsson (M), Alexandra Ward Slotte (M), Peter Öberg (M), 
Camilla Brocker (M) och Torgny Wiking (M).

Med 37 ja-röster mot 13 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige har 
beslutat enligt kommunfullmäktigepresidiets grundförslag.

Beslutsgången fortsätter
Ordföranden ställer kommunfullmäktigepresidiets grundförslag och Johan Thunbergs (MP) 
tilläggsförslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunfullmäktigepresidiets förslag. 
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Inlägg i debatten
Lisbeth Svensson (L), Jan Rudén (S) och Linda Ekdahl (ST) tillstyrker 
kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut. Carola Granell (S) och Johan Thunberg (MP) 
gör inlägg i debatten. 
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§ 71 Dnr: KS 2019/290

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsen svar på Grundläggande granskning 
2018, daterat 2019-04-10.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
grundläggande granskning av kommunens styrelse, utskott, nämnder och beredningar.
I revisorernas årliga granskning ingår en grundläggande del där styrelsens, utskottens och 
myndighetsnämndernas ansvarstagande följs, granskas och prövas.
Syftet med granskningen är att på övergripande nivå ge svar på hur de politiska organen 
mottar, genomför och återredovisar av kommunfullmäktige beslutade mål och uppdrag.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna 
under året utövat sitt ansvar utifrån vad som framgår av reglemente och lag på ett 
tillfredsställande sätt. Likaså bedöms beredningarna under året ha hanterat uppdragen från 
fullmäktige på ett ändamålsenligt sätt.

Beslutsunderlag
KS 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Missiv av 2019-03-25
Grundläggande granskning 2018

Inlägg i debatten
Helena Järpsten (ST), Bo Pettersson (S) och Maria Renfors gör inlägg i debatten.

Beslut skickas till
leijoh@stenungsund.se
hans.gillenius@stenungsund.se
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§ 72 Dnr: KS 2019/265

Svar på revisionsrapport - granskning av bokslut 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera att kommunstyrelsen inför bokslut 2019 kommer att 
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas rapport.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har granskat kommunens bokslut 2018. Förvaltningen håller i 
allt väsentligt med om rapportens innehåll. Detta med undantag från kommentarerna kring 
ansvarsförbindelsen som kommunen i sin helhet redovisar som en avsättning i 
balansräkningen. Kommunen anser att detta ger en rättvisande bild, trots att det står i strid 
med den kommunala redovisningslagen.  

Revisorernas påpekanden ses över kontinuerligt. Förvaltningen kommer att gå igenom de 
noteringar som finns i revisorernas rapport. Dessa kommer att åtgärdas inför bokslut 2019. 

Beslutsunderlag
KS 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Revisionsrapport bokslut 2018
Missiv kommunrevisionen

Inlägg i debatten
Agneta Pettersson Bell (ST), Maria Renfors (M) och Johan Thunberg (MP) gör inlägg i 
debatten. 
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§ 73 Dnr: KS 2018/10

Svar på motion om förtroendevaldas arbetsmiljö

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om förtroendevaldas arbetsmiljö. Förslag
till plan för förebyggande av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda finns och
behandlas av kommunfullmäktige senast 2019-06-13.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att uppta en motion om förtroendevaldas
arbetsmiljö. Kommunfullmäktige överlämnande motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Motionärerna föreslog att politiker skulle omfattas av avvikelsehanteringssystemet
”Skalman” och ges möjlighet att göra anmälningar som rör arbetsmiljön. Man föreslog
dessutom att styrdokument; policy och riktlinjer, för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö i
Stenungsunds skyndsamt skulle tas fram.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Brottsförebyggande rådet och säkerhetspolisen
anser, precis som motionärerna att hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda tenderar att
öka och att åtgärder behöver vidtas på alla nivåer för att stävja detta.
Föreslås att motionen bifalls och att förslag till plan för att förebygga och hantera hot, våld
och trakasserier behandlas av kommunfullmäktige senast i juni 2019. Planen inkluderar
avvikelsehantering i Skalman.

Beslutsunderlag
KS 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-03-01
Motion inkl. exempel på riktlinjer för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö och policy för
politikens arbetsmiljö

Inlägg i debatten
Linda-Maria Hermansson (C) gör ett inlägg i debatten 

Beslut skickas till
Thomas.danielsson@stenungsund.se
Linda-maria.hermansson@stenungsund.se
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§ 74 Dnr: KS 2018/7

Svar på motion om att stärka och tydliggöra Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att befintligt reglemente 
uppdaterades av Demokratiberedningen så sent som 2018. Reglementet reglerar såväl 
ändamål och arbetsuppgifter som sammansättning, arbetsformer, ekonomi och övriga frågor. 
Motionens ambition att stärka och tydliggöra rådet tillvaratages bäst, inom ramen för 
reglementet, i pensionärsrådets arbete.  

Sammanfattning av ärendet
Sofia Westergren (M) och Gunnar Lidén (M) har inkommit med en motion om att stärka och 
tydliggöra det kommunala pensionärsrådet. Motionärerna vill att rådets reglemente revideras 
och omarbetas tillsammans med bland annat representanter för äldreorganisationerna i 
kommunen samt att ett justerat reglemente remitteras till samtliga äldreorganisationer innan 
beslut i kommunfullmäktige. 

Motionen föreslås avslås med hänvisning till att befintligt reglemente uppdaterades av 
Demokratiberedningen så sent som 2018. Reglementet reglerar såväl ändamål och 
arbetsuppgifter som sammansättning, arbetsformer, ekonomi och övriga frågor. Motionens 
ambition att stärka och tydliggöra rådet tillvaratages därför bäst inom ramen för reglementet i 
pensionärsrådets arbete.  

Beslutsunderlag
KS 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
Motion av 2018-03-13
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Stenungsunds kommun 
KF 2018-06-25 § 100
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§ 75 Dnr: KS 2018/8

Svar på motion om fria bad för pensionärer i kommunens simhall

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om fria bad för pensionärer med hänvisning 
till att kommunen redan subventioner målgruppen i såväl simhall som exempelvis 
idrottshallar och gymnastiksalar. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (O) har inkommit med en motion där hon vill att kommunfullmäktige tar ansvar för 
att kommunens pensionärer är friska. Detta uppnås, enligt motionären, genom införandet av 
fria bad för pensionärer i simhallen.

Motionen föreslås avslås med hänvisning till att kommunen redan subventioner målgruppen i 
såväl simhall som exempelvis idrottshallar och gymnastiksalar.

Beslutsunderlag
KS 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Motion av 2018-03-12
KF 2018-03-12 § 38

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

Beslut skickas till
fam.ohlin@telia.com
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-05-16

§ 76 Dnr: KS 2018/465

Svar på motion om Vision 2035 och kommunens tillgänglighet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motion om Vision 2035 och kommunen tillgänglighet avslås 
med motivering att Vision 2035 med avgörande inriktningar samt de av kommunfullmäktige 
antagna inriktningsmålen är övergripande och innefattar samtliga kommuninvånare. 

Sammanfattning av ärendet
Marie-Louise Ericsson (KD) har lämnat in en motion där hon föreslår att dokumentet ”Vision 
Stenungsund 2035” kompletteras med information om tillgänglighet ur ett 
funktionshinderperspektiv. Motionären föreslår att det sker i ett tillägg till visionen och att 
Demokratiberedningen eller Välfärdsberedningen (Beredningen Vuxna och Äldre) får i 
uppdrag att ta fram ett förslag. 

Kommunfullmäktige har upptagit motionen men inte tagit beslut om vilken instans som ska 
bereda den varför kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till svar.

Beslutsunderlag
KS 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
Motion av 2018-04-2
Kommunfullmäktige 2018-05-14 § 75

Beslut skickas till
marie-louise.ericsson@stenungsund.se

21



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-05-16

§ 77 Dnr: KS 2018/468

Svar på motion om hastighetsbegränsning och övergångställe på 
Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i den del som avser hastighetsbegränsning 
på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan. Hastigheten ändras, enligt antagen 
hastighetsplan, från 50 km/h till 40 km/h.

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen, i den del som handlar om övergångsställe 
utanför Montessoriskolan, med att det säkerhets- och utrymmesmässigt inte är möjligt med ett 
övergångsställe på föreslagen plats. 

Sammanfattning av ärendet
Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V), har lämnat in en motion där man föreslår ett 
övergångsställe i direkt anslutning till Montessoriskolan och bussterminalen. Man föreslår 
dessutom en hastighetsbegränsning på Göteborgsvägen vid Montessoriskolan från 50 km/h till 
30 km/h under skoltid.

Kommunfullmäktige har vid tre tillfällen valt att återremitterat ett förslag till svar på 
motionen.

Beslutsunderlag
Ks 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Kommunfullmäktige 2017-05-22 § 108
Kommunfullmäktige 2017-02-13 § 43
Kommunfullmäktige 2014-09-08 § 111
Kommunfullmäktige 2014-03-17 § 34
Motion av 2014-03-06

Inlägg i debatten
Jan Alexandersson (V) och Linda Ekdahl (ST) gör inlägg i debatten.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-05-16

Beslut skickas till
birgit.lovkvist@stenungsund.se
jan.alexandersson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-05-16

§ 78 Dnr: KS 2019/352

Anmälan - SOLTAK AB Granskningsrapport 2018

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tagit del av SOLTAK AB Granskningsrapport 2018.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport - SOLTAK AB, 2019-04-23
SOLTAK AB – Lekmannarevisionens granskningsredogörelse 2018, 2019-04-23
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-05-16

§ 79 Dnr: KS 2019/381

Anmälan - Motion - Synliggör alla skatter för anställda och 
arvoderade av Stenungsunds kommun - Maria Renfors (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen om att synliggöra alla skatter för 
anställda och arvoderade av Stenungsunds kommun till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Maria Renfors (M) har inkommit med en motion om att synliggöra alla skatter för anställda 
och arvoderade av Stenungsunds kommun.

Beslutsunderlag
Motion, 2019-05-02

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

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-05-16

§ 80 Dnr: KS 2018/410

Begäran om entledigande som ledamot i personal- och 
ekonomiberedningen - Otto Ericsson (Oberoende)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Otto Ericsson (Oberoende) som ledamot i 
personal- och ekonomiberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Otto Ericsson (Oberoende) har inkommit med ett entledigande som ledamot i personal- och 
ekonomiberedningen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-05-16
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