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                  Kommunfullmäktige

2020-04-16

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 
Tid: 18:00-20:00 
Plats: Fregatten 
 
Beslutande 
Katja Nikula (S), ordförande jäv §§ 52, 59 
Linda-Maria Hermansson (C), förste vice ordförande jäv §§ 52, 59 
Bo Pettersson (S) jäv § 52 
Melisa Nilsson (S) jäv § 52, 58 
Morgan Andersson (S) jäv § 52 
Lars-Ebbe Pettersson (S) 
Sanida Okanovic (S) 
Olof Lundberg (S) 
Jan Rudén (S) jäv § 52 
Tomas Olsson (C) ersätter Thomas Danielsson (C) jäv § 52 
Helena Järpsten (ST) jäv § 52 
Emma Ramhult (V) jäv § 52 
Jimmy Lövgren (MP) jäv § 52 
Maria Renfors (M) jäv § 52 
Michael Ernfors (M) jäv § 52 
Johan Jönsson (M) jäv § 52, 57, 58 
Helena Nävergårdh (M) jäv § 52 
Martin Brink (M) 
Alexandra Ward-Slotte (M) jäv § 52 
Camilla Brocker (M) jäv § 52 
Lisbeth Svensson (L) jäv § 52 
Lennart Svensson (L) jäv § 52 
Nedzad Deumic (KD) jäv § 52 
Alexandra Odelsheim (SD) jäv § 52 
Ulla Johansson (SD) jäv § 52 
Glenn Ottosson (SD) jäv § 52 
Rolf Malmborg (SD) 
 
Ersättare 
Inga ersättare närvarade 
 
Övriga närvarande 
Hans Gillenius (L), kommunrevisor §§ 47-59 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Richard Brown, kommunsekreterare 
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Justeringsdag: 2020-04-22 
 
Justerare: Helena Nävergårdh (M) 
 Jimmy Lövgren (MP) 
 
 
 
 
 
 
Richard Brown Katja Nikula (S) Helena Nävergårdh (M) Jimmy Lövgren (MP) 
sekreterare ordförande §§ 47-51, 

53-58, 60-78 
justerare  justerare  

 
 
 
 
Lars-Ebbe Pettersson (S)                                        Bo Pettersson (S)  
ordförande § 52                 ordförande § 59 
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Kommunfullmäktige 
 
Justeringsdatum: 2020-04-22 
Paragrafer: 47-78  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-04-22 
Datum då anslaget tas ned: 2020-05-14 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Richard Brown  
sekreterare 
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kommun 

KS 2020/282  

§ 51 Årsredovisning Stenungsunds Kommun 2019 KS 2020/200  

§ 52 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet 

för kommunstyrelsen, nämnderna och 

beredningarna 2019 
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§ 53 Anmälningsärende - Revisionsrapport - Löpande 

granskning 2019 
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§ 54 Svar på revisorernas granskning av 
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2019 Renova AB 
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ombudsinstruktioner inför årsstämma 

KS 2020/189  
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Räddningstjänstförbund 2019 
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§ 60 Nytt reglemente för krisledningsnämnden i 

Stenungsunds kommun 
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§ 62 Fördelning av välfärdsmiljarder för kostnader 

som rör kommunens mottagande av flyktingar 

2020 

KS 2020/209  

§ 63 Beredningarnas verksamhetsberättelser för 2019 KS 2020/120  

§ 64 Svar på återremiss - Riktlinjer för de 

förtroendevaldas arbetsmiljö i Stenungsunds 

kommun 

KS 2019/643  

§ 65 Information om att övertagande av Stora Höga 

Arena och byggnation av omklädningsrum inte 

längre är aktuellt 

KS 2018/173  

§ 66 Redovisning av oavslutade motioner och 

revisionsrapporter 

KS 2020/142  

§ 67 Justering av Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbunds myndighetstaxa 

KS 2020/108  

§ 68 Fördjupad strukturbild för kustzonen – 

Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

KS 2019/298  

§ 69 Avgiftsbeläggning av hemgångsteamet KS 2019/889  

§ 70 Ändring av avgiftsbefrielse vid dubbla 

boendekostnader vid inflyttning på särskilt 

boende 

KS 2019/861  

§ 71 Riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap KS 2020/61  

§ 72 Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 

4 2019 

KS 2019/406  

§ 73 Motion - Begäran att utreda kostnader kopplade 

till flyktinginvandring - Alexandra Odelsheim 

(SD) 

KS 2020/285  

§ 74 Beredningsdirektiv - Motion gällande processer 

för privata aktörer att bygga verksamhetslokaler 

och driva verksamheter - Moderaterna 

KS 2020/188  

§ 75 Begäran om entledigande som ledamot i 

ekonomi- och personalberedningen - Lena 

Hedlund (KD) 

KS 2020/5  
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§ 76 Val av ledamot till ekonomi- och 

personalberedningen 

KS 2020/6  

§ 77 Val av lekmannarevisorer och ersättande 

lekmannarevisorer till Stenungsundshem AB 

KS 2020/6  

§ 78 Val av lekmannarevisorer och ersättande 

lekmannarevisorer till Stenungsunds energi och 

miljö AB 

KS 2020/6  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 47  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan enligt följande förslag: 
 
Tillkommande ärenden 

- Val av lekmannarevisorer och ersättande lekmannarevisorer till Stenungsundshem AB. 
- Val av lekmannarevisorer och ersättande lekmannarevisorer till Stenungsunds energi 

och miljö AB. 
 
Utgående ärende 

- Allmänhetens frågestund. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 48  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Beslut 
Ärendet utgår. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 49 Dnr: KS 2020/3 
 
Aktuell kommuninformation 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Bo Pettersson (S) informerar om kommunens kontinuerliga 
arbete med åtgärder till följd av Covid-19. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 50 Dnr: KS 2020/282 
 
Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bokslut 
2019-12-31 Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att revisionsrapporten ”Granskning av bokslut 2019-12-31 
Stenungsunds kommun” inkommit och emotser kommunstyrelsens svar på rapporten.  

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med 
nothänvsningar, kassaflödesanalyser, driftredovisning och investeringsredovisning. 
 
Granskningen har i enlighet med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på nästkommande 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens svar på granskningen tillställs kommunfullmäktige snarast möjligt 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-23 
Granskning av bokslut 2019-12-31 Stenungsunds kommun 
 
Beslut skickas till 
erica.bjarsved@stenungsund.se 
therese.allansson@stenungsund.se 
hans.gillenius@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 51 Dnr: KS 2020/200 
 
Årsredovisning Stenungsunds Kommun 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 med däri gjorda 
transaktioner.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen redovisar ett positivt resultat om 67,6 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 29,8 miljoner kronor. De enskilt största förklaringarna till avvikelsen är 
försäljning av exploateringsfastigheter och högre skatteintäkter än budgeterat.  
 
Kommunfullmäktige har i budget 2019 antagit fyra finansiella mål.  

 Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, 
ska inte överstiga 98 % 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 93,1 % som ett snitt över de senaste fem åren.   
Soliditeten har förbättrats från 14,5 % år 2018 till 16,5 % år 2019. 
Kommunens skattesats är oförändrad. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Tjänsteskrivelse 2020-02-19 
Årsredovisning Stenungsunds kommun 2019 
Uppföljning verksamhetsplan 2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S), Maria Renfors (M), Melisa Nilsson (S) och Helena Järpsten (ST) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

 
Inlägg i debatten 
Kommunrevisor Hans Gillenius (L) gör ett inlägg i debatten.  
 
Beslut skickas till 
Therese.allansson@stenungsund.se 
Hans.gillenius@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 52 Dnr: KS 2020/302 
 
Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, 
beredningarna och enskilda ledamöter i dessa organ samt att godkänna kommunens 
årsredovisning för 2019. 
 
Jäv 
Samtliga som var ledamöter i kommunstyrelsen, nämnderna eller beredningarna under 2019 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ordförandeskapet lämnas över till 
ålderspresident Lars-Ebbe Pettersson (S). 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2019, 2019-03-26 
Bilaga till revisionsberättelsen - Redogörelse för revisionen 2019, 2019-03-26 
 
Beslut skickas till 
Hans.gillenius@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 53 Dnr: KS 2020/367 
 
Revisionsrapport - Löpande granskning 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar revisionsrapporten och inväntar kommunstyrelsens svar på 
rapporten.  
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
löpande granskning av kommunens redovisning och interna kontroll.   
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Löpande granskning 2019, 2020-03-26 
 
Beslut skickas till 
Hans.gillenius@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 54 Dnr: KS 2020/26 
 
Svar på revisorernas granskning av kommunstyrelsens 
ekonomistyrning och uppsiktplikt 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av 
kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt.  

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunstyrelsens 
ekonomistyrning och uppsiktsplikt. Den sammanfattande bedömningen är att 
kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning och att 
kommunstyrelsen inte utövar en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över 
myndighetsnämnderna och externa utförare.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Förvaltningens förslag på svar på rapport 
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Svar på rapport 
Granskningsrapport 
Missiv 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) och Maria Renfors (M) tillstyrker förslag till beslut. 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
Hans.gillenius@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 55 Dnr: KS 2020/267 
 
Anmälan - Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att revisionsrapporten ”Grundläggande granskning 2019” 
inkommit och emotser kommunstyrelsens svar på rapporten.  

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
Grundläggande granskning 2019.  
Granskningen har i enlighet med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på nästkommande 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens svar på granskningen tillställs kommunfullmäktige snarast möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-16 
Missiv 
Grundläggande granskning 2019 
 
Beslut skickas till 
Erica.bjarsved@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 56 Dnr: KS 2020/225 
 
Anmälan - Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda 
boenden slutrapport - 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att revisionsrapporten ”Granskning av analys och 
ekonomistyrning av särskilda boenden” inkommit och emotser kommunstyrelsens svar på 
rapporten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden.  
Granskningen har i enlighet med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på nästkommande 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens svar på granskningen tillställs kommunfullmäktige snarast möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-16 
Missiv 2020-02-24 
Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden – revisionsrapport 2019 
 
Inlägg i debatten 
Jan Rudén (S) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
rickard.persson@stenungsund.se 
Hans.gillenius@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 57 Dnr: KS 2020/228 
 
Anmälningsärende - Granskningsredogörelse för 2019 Renova AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Jäv 
Johan Jönsson (M) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har granskat Renova AB avseende verksamhetsåret 2019.  
 
Renova AB är ett kommunägt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter 
för ägarkommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 
 
Granskningsredogörelsen har översänts till Stenungsunds kommun för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Tjänsteskrivelse 2020-02-25 
Granskningsredogörelse 2019 – Renova AB 
 
Beslut skickas till 
lena.westergren@stadsrevisionen.goteborg.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 58 Dnr: KS 2020/189 
 
Årsredovisning för SOLTAK AB:s och ombudsinstruktioner inför 
årsstämma 
 
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 

 
Protokollsanteckning 
Helena Järpsten (ST): Soltak AB skall arbeta vidare och öka andelen e-fakturor för att minska 
administrationen med pappersfakturor och säkra intäkter.  
 
Jäv 
Johan Jönsson (M) och Melisa Nilsson (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund 
av jäv.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Soltak AB:s årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 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 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Årsredovisning SOLTAK AB 2019, 2020-03-13 
Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen, SOLTAK AB 2019, 2020-02-27 
Protokoll styrelsemöte 2020-02-18 SOLTAK AB undertecknad 2020-02-27 
Lekmannarevisorerna granskningsrapport 2019, SOLTAK AB 2020-02-27 
SOLTAK AB Granskningsredogörelse 2019 Slutversion 2020-03-20 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

Förslag på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) och Helena Järpsten (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 59 Dnr: KS 2019/968 
 
Årsbokslut Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet. 

 
Jäv 
Katja Nikula (S) och Linda-Maria Hermansson (C) deltog inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. Ordförandeskapet lämnas över till ålderspresident Bo Pettersson (S). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund beslutade 2020-02-12 § 16 att 
förorda ägarkommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet att godkänna Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2019. Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktige 
beviljar ledamöterna i förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-26 
Årsredovisning 2019 
Protokoll direktionen 2020-03-17 
Revisionsutlåtande KPMG 2020-03-10 
Revisionsberättelse, revisorerna i SBRF 2020-03-17 
 
Inlägg i debatten 
Kommunrevisor Hans Gillenius (L) och Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Marcus.sundberg@sbrf.se 
Maria.holmberg@stenungsund.se 
Hans.gillenius@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 60 Dnr: KS 2020/281 
 
Nytt reglemente för krisledningsnämnden i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för krisledningsnämnden i Stenungsunds 
kommun att gälla omedelbart. Genom antagandet upphävs tidigare reglemente. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande fem ersättare till krisledningsnämnden: 

Jan Rudén (S) 

Morgan Andersson (S) 

Helena Nävergårdh (M) 

Linda-Maria Hermansson (C) 

Emma Ramhult (V)  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. 
Förvaltningen har sett över reglementet och föreslår att ett nytt antas. Det nya reglementet är 
anpassat efter den nya politiska organisationen, innehåller förtydligade skrivningar om 
nämndens ikraftträdande och avveckling, samt möjliggör deltagande i möten på distans.    
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 
Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår Linda-Maria Hermansson (C), Morgan Andersson (S), Emma 
Ramhult (V) och Jan Rudén (S) som ersättare i krisledningsnämnden.  
 
Maria Renfors (M) föreslår Helena Nävergårdh (M) som ersättare i krisledningsnämnden. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) och 
Maria Renfors (M) nomineringar och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
marcus.starcke@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 61 Dnr: KS 2020/148 
 
Ombudgetering investeringar 2019 till 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering från 2019 på 92 120 tkr, varav 
84 620 tkr till 2020 och 7 500 tkr till 2021.  
 
Kommunfullmäktige beslutar även att ombudgetera 58 870 tkr från 2020, varav 43 870 tkr till 
2021, 3 500 tkr till 2022 och 11 500 tkr till 2023.  
 
Detta innebär att budgeten för 2020 ändras från 287 314 tkr till 317 334 tkr enligt bilaga 
”Ombudgetering investeringar från 2019”. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för 2019 uppgick till 306 260 tkr. Utfallet för 2019 uppgick till 224 928 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 81 332 tkr. Av dessa föreslås 84 620 tkr 
ombudgeteras till 2020 och 7 500 tkr till 2021. Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 
287 314. Av dessa föreslås 43 870 tkr ombudgeteras till 2020, 3 500 tkr till 2022 och 11 500 
tkr till 2023. Detta innebär att budgeten för 2020 ändras från 287 314 tkr till 317 334 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Ombudgetering investeringar från 2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Maria Renfors (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
 
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.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

 
Votering begärs och genomförs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Nej-röst för förvaltningens förslag till beslut. 
 
Omröstningsresultat 
Följande ledamöter röstar ja: Katja Nikula (S), Bo Pettersson (S), Melisa Nilsson (S), Morgan 
Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Sanida Okanovic (S), Olof Lundberg (S), Jan Rudén 
(S), Linda-Maria Hermansson (C), Tomas Olsson (C), Helena Järpsten (ST), Emma Ramhult 
(V) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Michael Ernfors (M), Johan Jönsson (M), 
Helena Nävergårdh (M), Martin Brink (M), Alexandra Ward Slotte (M), Camilla Brocker 
(M), Lisbeth Svensson (L), Lennart Svensson (L), Nedzad Deumic (KD), Alexandra 
Odelsheim (SD), Ulla Johansson (SD), Glenn Ottosson (SD) och Rolf Malmborg (SD). 
 
Med 13 ja-röster mot 14 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 62 Dnr: KS 2020/209 
 
Fördelning av välfärdsmiljarder för kostnader som rör kommunens 
mottagande av flyktingar 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fördela flyktingmedlen på 4 096 tkr med 1 596 tkr till sektor 
socialtjänst och 2 500 tkr till sektor utbildning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat att tilldela kommunsektorn 2,4 miljarder, de så kallade 
välfärdsmiljarderna. För Stenungsunds kommun så uppgår den del som fördelas enligt 
flyktingvariabler till 4 096 tkr för 2020. Förvaltningen föreslår att de fördelas enligt följande: 

Hyreskostnader, enheten för nyanlända  1 000 tkr (sektor utbildning) 
Försörjningsstöd   1 596 tkr (sektor socialtjänst) 
Kristinedalskolan   1 500 tkr (sektor utbildning)  

Summa:    4 096 tkr 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Tjänsteskrivelse 2020-02-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
maria.harstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 63 Dnr: KS 2020/120 
 
Beredningarnas verksamhetsberättelser för 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner beredningarnas redovisning av verksamhetsberättelse för 
2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen ska beredningarna varje år ta 
fram en verksamhetsberättelse med pågående och avslutade beredningsuppdrag för att 
redovisa beredningarnas fortlöpande arbete för kommunalfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Tjänsteskrivelse 2020-02-03 
Verksamhetsberättelse miljö och fysisk planering 2020-02-17 
Verksamhetsberättelse demokratiberedningen 2020-02-06 
Verksamhetsberättelse välfärdsberedningen 2020-02-26 
Verksamhetsberättelse ekonomi/personalberedningen 2020-03-03 
 
Beslut skickas till 
Mia.skytt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 64 Dnr: KS 2019/643 
 
Svar på återremiss - Riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö i 
Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet ”Riktlinjer för förtroendevaldas 
arbetsmiljö” exklusive avsnittet om ”Råd till förtroendevalda”, som kan bifogas som bilaga, 
samt att dokumentet kompletteras med vem som ansvarar för densamma. Styrdokumentet ska 
revideras varje mandatperiod och gäller tills vidare.  

 
Kommunfullmäktige beslutar att eventuella kostnader för anpassning av kommunens skade- 
och tillbudsrapporteringssystem till att även omfatta förtroendevalda bekostas av budgeten för 
den politiska organisationen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 att bifalla en motion om förtroendevaldas 
arbetsmiljö innebärande att politiker ska omfattas av skade- och tillbudsrapporteringssystemet 
”Skalman” och att styrdokument för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö i Stenungsunds ska 
tas fram.  
 
Förslag till riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö föreligger nu. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö 2020-03-02 
Kommunstyrelsen 2020-01-13 § 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Katja Nikula (S) föreslår som tillägg att riktlinjerna ska revideras varje mandatperiod.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Katja Nikulas (S) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

Beslut skickas till 
linda-maria.hermansson@stenungsund.se 
thomas.danielsson@stenungsund.se 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 65 Dnr: KS 2018/173 
 
Information om att övertagande av Stora Höga Arena och 
byggnation av omklädningsrum inte längre är aktuellt 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att det inte längre är aktuellt för Stenungsunds kommun att 
bygga fyra omklädningsrum i anslutning till Stora Höga Arena eftersom förutsättningarna för 
kommunfullmäktiges beslut av 2019-11-14 inte uppfyllts. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14 § 151 att bygga fyra omklädningsrum i anslutning 
till fastigheten Stora Höga Arena. Beslutet förutsatte att Mötesplats Stora Höga Arena AB 
nyttjade klausul om överlämning av fastigheten till kommunen, enligt befintligt avtal. 
Kommunen skulle därmed bli ägare till Stora Höga Arena.  
 
Mötesplats Stora Höga Arena ABs styrelse har nu beslutat att inte överlåta fastigheten till 
kommunen enligt rådande avtal varför förutsättningarna för kommunfullmäktiges beslut av 
2019-11-14 inte uppfylls. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Tjänsteskrivelse 2020-03-11 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 151 
 
Inlägg i debatten 
Bo Pettersson (S) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Johan.skattner@globe-plus.com 
pia.solefors@stenungsund.se 
marita.hjelm@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 66 Dnr: KS 2020/142 
 
Redovisning av oavslutade motioner och revisionsrapporter 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner och revisionsrapporter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Av arbetsordningen för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningarna följer att de 
motioner som inte är färdigberedda ska redovisas på kommunfullmäktige i april och oktober 
varje år. En motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Redovisningen kompletteras med information om revisionsrapporter 
som ska besvaras. 

Totalt finns åtta obesvarade motioner, varav två bereds av beredningar, och en obesvarad 
revisionsrapport. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Tjänsteskrivelse 200-02-05 
 
Inlägg i debatten 
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 67 Dnr: KS 2020/108 
 
Justering av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
myndighetstaxa 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att justera förbundets myndighetstaxa enligt index. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundets myndighetstaxa är antagen av medlemskommunernas fullmäktige 
under december 2016 och januari 2017. Taxan är konstruerad så att den årligen räknas upp 
med index. För att taxejusteringen ska kunna ske måste medlemskommunernas respektive 
kommunfullmäktige fatta beslut om detta.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Tjänsteutlåtande SBRF:s myndighetstaxa 2020-01-27 
Sammanträdesprotokoll Direktionen SBRF 2020-01-28 
Indexuppräkning av SBRF:s myndighetstaxa 2020 2019-12-27 
 
Beslut skickas till 
lars.strandh@sbrf.se 
maria.holmberg@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 68 Dnr: KS 2019/298 
 
Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för 
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – 
Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kustzonen är ett av de bärande elementen i Göteborgsregionens (GR) strukturbild och viktig 
en del i storstadsregionens attraktivitet. Vid en stark tillväxt är det av avgörande betydelse att 
kustzonen både värnas och utvecklas. 
 
Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för 
kusten och för territorialhavet. I syfte att bistå kustkommunerna med gemensamma 
planeringsunderlag samt att fördjupa samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra 
relevanta aktörer har GR bedrivit arbetet med framtagande av strategidokumentet ”Fördjupad 
strukturbild - Mellankommunal kustzons-planering i Göteborgsregionen, Orust och 
Uddevalla.” Dokumentet har varit på remiss och relevanta synpunkter har inarbetats i det nu 
föreliggande förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Allmänna utskottet 2020-02-18 
Tjänsteskrivelse 2019-12-10 
Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut skickas till 
gr@goteborgsregionen.se 
maria.alm@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 69 Dnr: KS 2019/889 
 
Avgiftsbeläggning av hemgångsteamet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbelägga hemgångsteamet i enlighet med 
omsorgsavgiftsnivå 4 som utgår ifrån beslutade avgifter för Vård Omsorg 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har idag ett hemgångsteam med syfte att ge stöd och hjälp för den 
enskilde när en person kommer hem från sjukhuset med omfattande behov eller förändrade 
behov. Hemgångsteamet kan ge rehabiliterande insatser samt kartlägga eventuella behov 
framöver. Teamet kan även sättas in utan föregående sjukhusvistelse när biståndshandläggare 
behöver stöd att kartlägga vilka insatser den enskilde är i behov av.  
 
Hemgångsteamet är idag inte avgiftsbelagt men förslaget är att avgiftsbelägga enligt nivå 4 
utifrån beslutade avgifter för Vård Omsorg år 2019 då det är en omfattande insats med service 
och omsorg inklusive kvällar, helger och nätter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Kommunala pensionärsrådet 2020-03-03 
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 70 Dnr: KS 2019/861 
 
Ändring av avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader vid 
inflyttning på särskilt boende 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader i upp till 
tre månader i samband med inflyttning på särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) till att 
endast gälla ensamstående som inte äger sin bostad och saknar kapitaltillgångar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen kompenserar idag för dubbla boendekostnader i upp till tre månader för 
ensamstående personer boende i hyresrätt och upp till sex månader för personer boende i 
bostadsrätt/villa. 
 
Förslaget är att ändra till att avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader i upp till tre månader 
endast ska gälla ensamstående personer som inte äger sin bostad och saknar större 
kapitaltillgångar. Kapitaltillgångar definieras som ett prisbasbelopp i tillgångar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Kommunala pensionärsrådet 2020-03-03 
Omvärldsbevakning dubbla boendekostnader 2020-01-20 
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 71 Dnr: KS 2020/61 
 
Riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap samt 
att en utvärdering av IOP ska göras om ett år och att riktlinjerna tills dess ska utvecklas och 
formuleras i klarspråk. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn 
och den idéburen sektorn. Modellen utarbetades av Forum: idéburna organisationer med 
social inriktning 2010. Forums avsikt med IOP var just att skapa en “tredje väg” för 
samverkan, mellan bidrag och upphandling. Genom denna modell skulle de idéburna 
organisationerna kunna bidra till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen 
gav utrymme för, utan att fastna i upphandling och kommersiella kontrakt. Syftet är att stötta 
en verksamhet som hanterar en samhällsutmaning och ge dem möjlighet att aktivt delta och 
bidra till samhällsutvecklingen.  
 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs av en idéburen organisation där den 
offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan lösas på egen hand. Ett 
avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till samt tidsram för 
partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller 
ett verksamhetsstöd till föreningar/organisationer. 
 
För att ett IOP ska kunna formas behövs minst två parter, en idéburen och en från offentlig 
sektor, som båda är intresserade av att ingå ett partnerskap. Tanken är att parterna i ett IOP 
gemensamt definierar en samhällsutmaning som ska lösas, vilket ökar möjligheten för en 
ömsesidig förståelse av problemet samt dess lösning. Oftast skrivs ett IOP-avtal runt en 
speciell verksamhet, som bedrivs av den idéburna organisationen, men som den offentliga 
sektorn är intresserad av. I avtalet bestäms bland annat vad partnerskapet gäller, vilken part 
som ska bidra med vilka resurser samt hur länge avtalet ska gälla. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

Riktlinjer 
Riktlinjer är den mest konkreta formen av styrdokument och anger hur organisationen bör 
agera i en given situation. En riktlinje kan ange golv och/eller tak, vilket lämnar visst 
utrymme till att bedöma fall till fall. Riktlinjer kan därför sägas ange handlingsutrymme i en 
viss fråga. Enligt Stenungsund kommuns Riktlinjer för politisk beslutade styrande, 
vägledande och operativa dokument fastställs riktlinjer av kommunfullmäktige. 
Giltighetstiden ska vara långsiktiga. Revidering och uppföljning ska ske minst en gång per 
mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Välfärdsutskottet 2020-02-19 
Tjänsteskrivelse 2019-11-29 
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap  
 
Inlägg i debatten 
Helena Järpsten (ST) gör ett inlägg i debatten.  
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 72 Dnr: KS 2019/406 
 
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 4 2019 
 
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.  

Tre beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna. 
Ett beslut gäller LSS 9.10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 
Välfärdsutskottet 2020-02-19 
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut. kvartal 4 2019 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 73 Dnr: KS 2020/285 
 
Motion - Begäran att utreda kostnader kopplade till 
flyktinginvandring - Alexandra Odelsheim (SD) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Odelsheim (SD) inkom 2020-03-20 med en motion där hon begär en utredning av 
kostnader kopplade till flyktinginvandring. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2020-03-20 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 74 Dnr: KS 2020/188 
 
Beredningsdirektiv - Motion gällande processer för privata aktörer 
att bygga verksamhetslokaler och driva verksamheter - 
Moderaterna 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge följande beredningsdirektiv till ekonomi- och 
personalberedningen angående motion processer för privata aktörer att bygga 
verksamhetslokaler och driva verksamheter: 

Beredningen ska svara på: 
- Beräkna investeringsutrymmet för de kommande fem åren. 
- Ange och säkerställa var i investeringsprocessen privata aktörer kan komma in i 

planeringen av byggandet av verksamhetslokaler. 
- Ange och säkerställa var i investeringsprocessen kan komma in i planeringen att driva 

verksamheter. 
 
Beredningsuppdraget ska redovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i december 2020. 
 
 
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. 
 
Kommunfullmäktige remitterade motionen den 5 mars 2020 § 42 till ekonomi- och 
personalberedningen och till kommunfullmäktiges presidium att förbereda ett 
beredningsdirektiv för antagande av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 
Motion 2020-02-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker liggande förslag till beslut. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

Beslut skickas till 
Erica.bjarsved@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 75 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande som ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen - Lena Hedlund (KD) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lena Hedlund (KD) som ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Lena Hedlund (KD) har inkommit med en begäran om entledigande som ledamot i ekonomi- 
och personalberedningen.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2020-04-02 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 76 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ledamot till ekonomi- och personalberedningen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Nedzad Deumic (KD) till ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Jönsson (M) föreslår Nedzad Deumic (KD) som ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Johan Jönssons (M) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 77 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av lekmannarevisorer och ersättande lekmannarevisorer till 
Stenungsundshem AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Frennemo (C) och Christina Engström (ST) till 
lekmannarevisorer samt Pernilla Sandén (M) och Pia Andell (S) till ersättande 
lekmannarevisorer till Stenungsundshem AB. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bolagsordningen för Stenungsundshem AB ska kommunfullmäktige utse två 
lekmannarevisorer och två ersättande lekmannarevisorer.  
 
På grund av felaktigt underlag beslutade kommunfullmäktige den 7 mars 2019 § 31 att endast 
utse en lekmannarevisor och en ersättande lekmannarevisor vilket innebär att 
kommunfullmäktige måste fatta ett nytt beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-14 
 
Beslut skickas till 
Stenungsundshem AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

  
 
 
 
 
§ 78 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av lekmannarevisorer och ersättande lekmannarevisorer till 
Stenungsunds energi och miljö AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Hans Gillenius (L) och Pia Andell (S) till 
lekmannarevisorer samt Lennart Frennemo (C) och Christina Engström (ST) till ersättande 
lekmannarevisorer i Stenungsund energi och miljö AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bolagsordningen för Stenungsunds energi och miljö AB ska kommunfullmäktige utse 
två lekmannarevisorer och två ersättande lekmannarevisorer.  
 
På grund av felaktigt underlag beslutade kommunfullmäktige den 7 mars 2019 § 34 att endast 
utse en lekmannarevisor och en ersättande lekmannarevisor vilket innebär att 
kommunfullmäktige måste fatta ett nytt beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-14 
 
Beslut skickas till 
Stenungsunds energi och miljö AB 
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