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Beslutande
Ida Melin (S) ersätter Carola Granell (S) Ordförande § 18
Carola Granell (S) Ordförande § 18 jäv
Bo Pettersson (S)
Martina Pettersson (S) ersätter Melisa Nilsson (S) § 18
Melisa Nilsson (S) § 18 jäv 
Ida Melin (S) ersätter Morgan Andersson (S) § 20 
Morgan Andersson (S) § 20 jäv
Göran Andtbacka (S) ersätter Lars-Ebbe Pettersson (S) § 18
Lars-Ebbe Pettersson (S) § 18 jäv
Katja Nikula (S)
Olof Lundberg (S)
Sanida Okanovic (S) ersätter Janette Olsson (S)
Jan Rudén (S)
Roger Andersson (S)
Gunnel Lundgren (S) 
Martina Pettersson (S) ersätter Claes Olsson (S) § 20
Claes Olsson (S) § 20 jäv
Johnny Alexandersson (S) ersätter Ritva Stubelius (S)
Himan Mojtahedi (S)
Linda-Maria Hermansson (C), vice ordförande
Thomas Danielsson (C)
Tomas Olsson (C) ersätter Camilla Pedersen (C) 
Agneta Pettersson Bell (ST) ersätter Helena Järpsten (ST) § 20
Helena Järpsten (ST) § 20 jäv
Robert Engström (ST)
Linda Ekdahl (ST)
Emma Ramhult (V)
Jan Alexandersson (V)
Birgit Lövkvist (V)
Jimmy Lövgren (MP)
Annelie Holmén (MP)
Lillemor Arvidsson (M), 2 vice ordförande
Maria Renfors (M)
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Michael Ernfors (M)
Johan Jönsson (M)
Wouter Fortgens (M)
Krister Persson (M) ersätter Helena Nävergårdh (M) § 20
Helena Nävergårdh (M) § 20 jäv
Martin Brink (M)
Maggie Robertsson (M)
Alexandra Ward Slotte (M)
Peter R Öberg (M)
Camilla Brocker (M) 
Torgny Wiking (M)
Maria Möller (L) ersätter Lisbeth Svensson (L)
Magnus Bennsten (L) ersätter Göder Bergermo (L)
Martin Hollertz (L) § 20 jäv
Lena Hedlund (KD)
Nedzad 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
Ida Melin (S) §§ 15-17, 19, 21-38
Martina Pettersson (S) §§ 15-17, 19, 21-38
Göran Andtbacka (S) §§ 15-17, 19-38
Håkan Hermansson (C) 
Agneta Pettersson Bell (ST) §§ 15-19, 21-38
Conny Nilsson (V)
Krister Persson (M) §§ 15-19, 21-38
Carl Brinkhoff (M)
Mats Gjertz (M)
Eva Fredriksson (M)
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Övriga närvarande
Kicki Nordberg, kommundirektör
Anette Oscarsson, sektorchef stödfunktioner
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst
Pia Alhäll, sektorchef utbildning
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad
Christer Larsson, personalchef
Hanna Landén Freij, kommunikationschef
Erica Bjärsved, ekonomichef
Ted Lärnhem, vd Stenungsundshem AB
Erland Astorsson, vd Stenungsunds Energi & Miljö AB
Richard Brown, sekreterare

Justeringsdag: Kommunhuset 2019-03-12 

Justerare: Gunnel Lundgren (S)
Alexandra Ward-Slotte (M)

Richard Brown Carola Granell (S) Gunnel Lundgren (S) Alexandra Ward-Slotte (M)
sekreterare ordförande justerare justerare
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Anslagsbevis

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

Kommunfullmäktige

Justeringsdatum: Kommunhuset 2019-03-12 
Paragrafer: 15-38 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-12
Datum då anslaget tas ned: 2019-04-02

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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Innehållsförteckning

§ 15 Fastställande av föredragningslistan

§ 16 Allmänhetens frågestund KS 2018/404

§ 17 Förslag om att ompröva principbeslut avseende 

alkoholservering i Stenungsund Arena

KS 2019/114

§ 18 Årsredovisning 2018 (ombudsinstruktioner) 

Stenungsunds Energi och Miljö AB

KS 2019/178

§ 19 Årsredovisning 2018 Stiftelsen Stenungsunds 

Fjärrvärme

KS 2019/186

§ 20 Årsredovisning 2018 (ombudsinstruktioner) 

Stenungsundshem AB

KS 2019/177

§ 21 Hemställan från Stenungsundshem AB om 

kommunfullmäktiges godkännande om att 

genomföra investering av nya lägenheter på 

Koppersvägen, Klaras hus

KS 2019/179

§ 22 Uppfyllande av byggnadsskyldighet på 

fastigheten Stenung 2:303 enligt köpekontrakt 

mellan Stenungsunds kommun och 

Solgårdsterassen AB.

KS 2018/498

§ 23 Återkoppling av kommunfullmäktiges beslut i 

juni angående järnvägsövergångar i kommunen

KS 2019/53

§ 24 Alkohol- och drogpolitisk plan för Stenungsunds 

kommun - Slutrapport från beredningen

KS 2018/575

§ 25 Ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet (UF) 

2019

KS 2018/535

§ 26 Återremiss av översyn av bidragsbestämmelser 

för klargöranden gällande lågpristider och 
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§ 27 Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 

2019 samt högsta godtagbara boendekostnad vid 

beräkning av ekonomiskt bistånd 2019

KS 2018/681
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§ 28 Återrapportering beredningsuppdrag - 

fältarbete - beredningen barn och ungdom

KS 2018/663

§ 29 Rapport om ej verkställda biståndsbeslut KS 2018/437

§ 30 Val av vice ordförande till 

Överförmyndarnämnden

KS 2018/411

§ 31 Val av lekmannarevisor och ersättande 

lekmannarevisor till Stenungsundshem AB

KS 2018/411

§ 32 Val av lekmannarevisor och ersättande 

lekmannarevisor till Solgårdsterrassen AB

KS 2018/411

§ 33 Val av revisor och ersättande revisor till 

Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme

KS 2018/411

§ 34 Val av lekmannarevisor och ersättande 

lekmannarevisor till Stenungsunds Energi och 

Miljö AB

KS 2018/411

§ 35 Anmälningsärende Motion - Förbud mot raketer 

och fyrverkerier i Stenungsunds kommun - 

Jimmy Lövgren (MP)

KS 2019/113

§ 36 Anmälningsärende Motion - Arbetsskor till 

personalen inom vård och omsorg - Alexandra 

Odelsheim (SD)

KS 2019/168

§ 37 Val av revisor till Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbund

KS 2018/411

§ 38 Val av lekmannarevisor till SOLTAK AB KS 2018/411
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 15

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

Utgående ärende:
- Allmänhetens frågestund.
- Förslag om att ompröva principbeslut avseende alkoholservering i Stenungsund 

Arena.

Tillkommande ärenden:
- Val av revisor till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
- Val av lekmannarevisor och ersättande lekmannarevisor till SOLTAK AB.
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§ 16 Dnr: KS 2018/404

Allmänhetens frågestund

Beslut
Ärendet utgår.
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Kommunfullmäktige
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§ 17 Dnr: KS 2019/114

Förslag om att ompröva principbeslut avseende alkoholservering i 
Stenungsund Arena

Beslut
Ärendet utgår.
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§ 18 Dnr: KS 2019/178

Årsredovisning 2018 (ombudsinstruktioner) Stenungsunds Energi 
och Miljö AB

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

 Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsunds Energi och Miljö AB 
fastställs

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

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till årsredovisning för 2018 har inkommit till 
kommunen. 

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

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsund Energi och Miljö AB:s finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2019-03-07
Tjänsteskrivelse 2019-02-22
Årsredovisning för Stenungsunds Energi och Miljö AB inklusive revisionsberättelse, 
auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.

Jäv
Carola Granell (S), Martin Hollertz (L), Lars-Ebbe Pettersson (S), Melisa Nilsson (S), Helena 
Nävergårdh (M), Sanida Okanovic (S) och Johnny Alexandersson (S) deltog ej i 
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
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§ 19 Dnr: KS 2019/186

Årsredovisning 2018 Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärmes 
årsredovisning för 2018, samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och 
räkenskaper.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärmes årsredovisning för 2018 föreligger.

Kommunrevisionen bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med 
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess 
ledamöter föreligger därmed inte. 

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. 

Auktoriserad revisor anser inte heller att styrelseledamöterna har handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att godkänna Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärmes årsredovisning 
för 2018 samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2019-03-07
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Årsredovisning för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 2018 inklusive revisionsberättelse, 
auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.
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§ 20 Dnr: KS 2019/177

Årsredovisning 2018 (ombudsinstruktioner) Stenungsundshem AB

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

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

Sammanfattning av ärendet
Stenungsundshem AB:s förslag till årsredovisning för 2018 har inkommit till kommunen. 

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

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsundshem AB:s finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

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

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

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsundshem AB:s 
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s 
bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av 
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-22
Årsredovisning för Stenungsundshem AB inklusive revisionsberättelse, auktoriserad revisor 
och granskningsrapport, lekmannarevisionen.

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S), Nedzad Deumic (KD) och Ulla Johansson (SD) gör inlägg i debatten.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.

Jäv
Morgan Andersson (S), Helena Järpsten (ST) och Claes Ohlsson (S) deltog inte i 
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
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§ 21 Dnr: KS 2019/179

Hemställan från Stenungsundshem AB om kommunfullmäktiges 
godkännande om att genomföra investering av nya lägenheter på 
Koppersvägen, Klaras hus

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringen gällande nybyggnation av 32 
lägenheter inom en ram av 61 mnkr på Koppersvägen, Klaras hus.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud instruktion om att vid 
Stenungsundshem AB:s bolagsstämma tillstyrka förslag om investering inom en ram av 61 
mnkr gällande nyproduktion av 32 lägenheter på Koppersvägen, Klaras hus. 

Sammanfattning av ärendet
Stenungsundshem AB har inkommit med hemställan gällande bolagsstämmans kommande 
beslut om investeringsram på 61 mnkr för nyproduktion av 32 st hyresrätter på Koppersvägen, 
Klaras Hus.

Cirka 50% av projektkostnaden kommer att finansieras genom Stenungsundshems likvida 
medel. Resterande del genom upptagande av nya lån, mot kommunal borgen som ryms inom 
befintlig borgensam. 

Kommunfullmäktige ska godkänna investeringar av större investeringar. Dessutom ska 
bolagsstämman enligt bolagsordningen fatta beslut om investering i fast egendom 
överstigande ett belopp om 10 mnkr. Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun har därför 
att godkänna investeringen och att lämna instruktioner till kommunens ombud att vid 
bolagsstämman tillstyrka investeringen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2019-03-07
Tjänsteskrivelse 2019-02-25 
Hemställan från Stenungsundshem AB

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten och tillstyrker liggande förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.
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§ 22 Dnr: KS 2018/498

Uppfyllande av byggnadsskyldighet på fastigheten Stenung 2:303 
enligt köpekontrakt mellan Stenungsunds kommun och 
Solgårdsterassen AB.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att byggnadsskyldigheten enligt upprättat köpekontrakt (2017-
10-02) mellan Stenungsunds kommun och Solgårdsterassen AB anses vara uppfylld.

Sammanfattning av ärendet
Solgårdsterrassen AB är ett helägt dotterbolag till Stenungsundshem AB. Solgårdsterassen 
AB bildades 2012 i syfte att producera bostäder på Solgårdsterassen i enlighet med 
”detaljplan för södra Nytorpshöjd, Solgårdsterassen”. Köpekontrakt har tecknats mellan 
Solgårdsterrassen AB och kommunen, det senaste och nu gällande kontraktet undertecknades 
2017-10-02. I exploateringsavtal undertecknat 2014-04-28 regleras exploatering av 
Solgårdsterrassen. Exploateringsfastigheten Stenung 2:303 har bildats och innefattar all 
kvartersmark inom detaljplaneområdet, som enligt avtal har som syfte att tillskapa hyresrätter 
som ska förvaltas av Stenungsundshem AB. 

Området var tänkt att byggas ut etappvis med start i etapp 1 där planen möjliggör fem 
flerbostadshus av totalt 17. Enligt punkt 16 i köpekontraktet ska bottenplattorna i etapp 1 vara 
färdigställda inom två år för att köparens byggnadsskyldighet ska anses vara uppfylld, därefter 
kan köpet genomföras. Syftet med en sådan klausul är att förhindra spekulationsköp; om 
exploatören investerar i området inom viss tid kan sannolikheten öka för fortsatt exploatering. 
Byggnation har påbörjats i etapp 3 där tre av sju bottenplattor är färdigställda, samt att 
byggnation av lokalgata och ny GC-väg är påbörjad. Exploatören har ställt frågan om 
byggnadsskyldigheten kan anses vara uppfylld trots att byggnationen inte helt följer vad som 
sägs i köpekontraktet. Förvaltningen bedömer det skäligt att påbörjad byggnation uppfyller 
intentionen med byggnadsskyldigheten enligt köpekontraktet. Kommunfullmäktige föreslås 
därför besluta att byggnadsskyldigheten anses vara uppfylld så att köpet med Solgårdsterassen 
AB kan genomföras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2019-03-07
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Köpekontrakt 2017-10-02
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Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.
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§ 23 Dnr: KS 2019/53

Återkoppling av kommunfullmäktiges beslut i juni angående 
järnvägsövergångar i kommunen

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Sedan sommaren 2018 har förvaltningen arbetat tillsammans med Trafikverket för ökad 
säkerhet vid tågövergångar i Stenungsunds kommun. 

Ett resultat av arbetet är att hela spårområdet mellan stationen och Nösnäs är stängslat och 
mellanliggande gång- och cykelöverfarter som inte är planskilda har stängts. För att öka 
behålla tillgängligheten mellan östra och västra sidan av tågspåret fortsätter arbete med att 
planera för en planskild gång- och cykelöverfart vid Solgårdsdalen tillsammans med 
Trafikverket. 

Trafikverket har inventerat samtliga ej planskilda överfarter längs hela södra Bohusbanan, 
inklusive Stenungsunds kommun, och kommer genomföra säkerhetshöjande åtgärder utifrån 
inventeringen. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2019-01-21
Tjänsteskrivelse 2019-01-21

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S), Jan Rudén (S) och Linda Ekdahl (ST) gör inlägg i debatten.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.
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§ 24 Dnr: KS 2018/575

Alkohol- och drogpolitisk plan för Stenungsunds kommun - 
Slutrapport från beredningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta alkohol- och drogpolitisk plan 2018-12-12. 

Sammanfattning av ärendet
En tillfällig beredning har tagit fram ett förslag till en ny alkohol- och drogpolitisk plan.  I 
planen beskrivs syfte och målsättningar för kommunens arbete inom det alkohol- och 
drogpreventiva området, hur ansvarsfördelning ska se ut samt hur och när uppföljning och 
utvärdering ska gå till. Förvaltningen har bedömt förslaget till alkohol- och drogpolitisk plan 
ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Den sammanfattande bedömningen är att inga 
hinder ur dessa två aspekter föreligger för antagande av planen.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2019-02-18
Tjänsteskrivelse 2019-01-03
Alkohol- och drogpolitisk plan för Stenungsunds kommun, slutrapport från tillfälliga 
beredningen – inkommen 2018-12-12
Kommunfullmäktige 2017-11-20
Kommunfullmäktige 2017-09-18

Inlägg i debatten
Katja Nikula (S), Ulla Johansson (SD) och Linda Ekdahl (ST) gör inlägg i debatten. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 25 Dnr: KS 2018/535

Ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet (UF) 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Ung företagsamhet 30 000 kr i bidrag för 2019. 
Finansiering inom ram.

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet är en politisk obunden och ideell utbildningsorganisation som utbildar 
gymnasieelever i entreprenörskap genom en särskild utbildnings om heter UF-företagande. 
Ung Företagsamhet har ansökt om ett stöd om 30 000 kronor för år 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2019-01-21
Tjänsteskrivelse 2018-11-14
Ansökan om bidrag - Ung företagsamhet (UF) 2019, 2018-10-08

Inlägg i debatten
Maria Renfors (M) och Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten samt tillstyrker liggande 
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 26 Dnr: KS 2018/113

Återremiss av översyn av bidragsbestämmelser för klargöranden 
gällande lågpristider och bidrag för övrigt drift och skötsel

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. anläggningsstödets nuvarande driftsbidrag delas upp i (A) lokalbidrag, (B) driftsbidrag 
och (C) övrig drift och skötsel, 

2. införa reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur 
och Fritid, 

3. införa ett bidrag för särskilda föreningsinsatser, och
4. anse utredningsuppdraget fullgjort.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra förvaltningen att, efter ett år från det att det nya 
regelverket finns publicerat för föreningarna, utvärdera följande:  

Fick de tre förändringarna de effekter man önskade? 
1. Anläggningsstödets uppdelning i a) lokalbidrag b) driftsbidrag c) övrig drift och 

skötsel - ökade det jämlikheten mellan föreningarna? 
2. Reducerad hyra - ökade beläggningsgraden? 
3. Särskilda föreningsinsatser - vilka insatser ansökte man om och vilka 

genomfördes? 

Sammanfattning av ärendet
Befintligt regelverk för föreningsstöd har i grunden sett likadant ut sedan 1999. Föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet kan söka bidrag för drift och underhåll av anläggningar 
samt aktiviteter och lönebidrag. Kommunens regelverk är förhållandevis enkelt men i behov 
av vissa förbättringar. För att öka jämlikheten mellan föreningar föreslås en uppdelning av det 
nuvarande driftsbidraget i tre delar för att möjliggöra för föreningar att söka stöd för 
verksamhetsytor utöver föreningslokaler. För att flera föreningar ska kunna förlägga 
sammankomster i bland annat Fregatten föreslås att en lägre taxa införs vid låg beläggning. 
För att skapa viss flexibilitet i bidragsbestämmelserna föreslås att ett stöd införs för särskilda 
föreningsinsatser, vilket bland annat kan utgå för integrationsfrämjande arbete. I övrigt 
föreslås inga övriga ändringar i bidragsbestämmelserna. 

22



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2019-01-21
Tjänsteskrivelse – 2018-11-22
Protokoll – 2018-10-11
Tjänsteskrivelse – 2018-08-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) föreslår följande tilläggsförslag:

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra förvaltningen att, efter ett år från det att det nya 
regelverket finns publicerat för föreningarna, utvärdera följande:  

Fick de tre förändringarna de effekter man önskade? 
2. Anläggningsstödets uppdelning i a) lokalbidrag b) driftsbidrag c) övrig drift och 

skötsel - ökade det jämlikheten mellan föreningarna? 
3. Reducerad hyra - ökade beläggningsgraden? 
4. Särskilda föreningsinsatser - vilka insatser ansökte man om och vilka 

genomfördes? 

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

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 27 Dnr: KS 2018/681

Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2019 samt högsta 
godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 
2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av delposter inom riksnormen för 
försörjningsstöd 2019 i enlighet med bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutar om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd 2019 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter 2019.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutar årligen om miniminivå för de behov som ska täckas av riksnormen i 
försörjningsstödet. Beloppen fastställs inför varje nytt kalenderår. Riksnormen ska fördelas i 
vissa bestämda delposter samt gemensamma hushållskostnader. Varje kommun beslutar om 
hur denna fördelning ska ske.

Kommunen beslutar årligen om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans 
föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om 
boendekostnaden bedöms vara skälig ska göras i varje enskilt fall.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2019-02-18
Tjänsteskrivelse 2018-12-19
Riksnorm 2019, delposter, bilaga 1

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 28 Dnr: KS 2018/663

Återrapportering beredningsuppdrag - fältarbete - beredningen barn 
och ungdom

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Beredningen barn och ungdom begärde under 2016 att få i uppdrag att kartlägga behovet av 
fältarbetare i Stenungsunds kommun. Beredningen fick därför den 19 december 2016 § 267 
(dnr 0764/16) i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda övergripande frågeställningar kring 
fältarbete i Stenungsunds kommun

Kommunfullmäktige fattade den 12 februari 2018 § 15 beslut om att göra en översyn om att 
tillföra medel och genomföra en begränsad satsning med start sommaren 2018 efter att 
beredningen barn och ungdom utrett övergripande frågeställningar kring fältarbete i 
Stenungsunds kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare om återrapportering till kommunfullmäktige om hur 
resultatet kring sommaren blev. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2019-01-21
Tjänsteskrivelse 2018-12-05
Kommunfullmäktige 2018-02-12 § 15
Beredningen barn och ungdom slutrapport kring fältarbetare

Inlägg i debatten
Bo Pettersson (S) och Anneli Holmén (MP) gör inlägg i debatten.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 29 Dnr: KS 2018/437

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut

Beslut
Kommunfullmäktige noterar rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje 
ärende.

Sammanfattning av ärendet
Till fullmäktige ska bildnings- och socialutskottet lämna en statistikrapport över hur många 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges 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. Rapportering ska göras en gång per kvartal.

Per 2018-10-30 är det 2 gynnande beslut som ej blivit verkställda inom 3 månader. 1 beslut 
gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna, 1 beslut gäller SoL 4.1 kontaktperson.

Gällande LSS 9.9 har beslutet verkställts 2018-09-11. Gällande SoL 4.1 har beslutet 
verkställts 2018-10-30.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2019-01-21
Tjänsteskrivelse 2018-11-21
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2018

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 30 Dnr: KS 2018/411

Val av vice ordförande till Överförmyndarnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun ska utse vice ordförande för Överförmyndarnämnden i Stenungsund, 
Tjörn, Orust och Lilla Edet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Carola Granell (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

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

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 31 Dnr: KS 2018/411

Val av lekmannarevisor och ersättande lekmannarevisor till 
Stenungsundshem AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Frennemo (C) till lekmannarevisor och 
Christina Engström (ST) till ersättande lekmannarevisor i Stenungsundshem AB.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Soltak AB 
Stenungsundshem AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 32 Dnr: KS 2018/411

Val av lekmannarevisor och ersättande lekmannarevisor till 
Solgårdsterrassen AB

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Frennemo (C) till lekmannarevisor och 
Christina Engström (ST) till ersättande lekmannarevisor i Solgårdsterrassen AB.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Soltak AB
Solgårdsterrassen AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 33 Dnr: KS 2018/411

Val av revisor och ersättande revisor till Stiftelsen Stenungsunds 
fjärrvärme

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Hans Gillenius (L) till revisor och Pia Andell (S) till 
ersättande revisor i Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 34 Dnr: KS 2018/411

Val av lekmannarevisor och ersättande lekmannarevisor till 
Stenungsunds Energi och Miljö AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Hans Gillenius (L) till lekmannarevisor och Pia Andell 
(S) till ersättande lekmannarevisor i Stenungsunds Energi och Miljö AB.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Soltak AB
Stenungsunds Energi & Miljö AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 35 Dnr: KS 2019/113

Anmälningsärende Motion - Förbud mot raketer och fyrverkerier i 
Stenungsunds kommun - Jimmy Lövgren (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om förbud mot raketer och fyrverkerier inkommit från 
Jimmy Lövgren (MP). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Jimmy Lövgren (MP) har den 31 januari inkommit med en motion där han vill förbjuda 
raketer och fyrverkerier i Stenungsunds kommun. Jimmy Lövgren (MP) menar att förbudet 
förhoppningsvis leder till ett hållbart nyårsfirande för människorna, djuren och miljön i 
Stenungsunds kommun. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse.

Inlägg i debatten
Jimmy Lövgren (MP) gör ett inlägg i debatten.

Beslutsunderlag
Motion, 2019-01-31
Skrivelse, 2019-02-24

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 36 Dnr: KS 2019/168

Anmälningsärende Motion - Arbetsskor till personalen inom vård 
och omsorg - Alexandra Odelsheim (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg 
inkommit från Alexandra Odelsheim (SD). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande 
remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Alexandra Odelsheim (SD) har den 18 februari inkommit med en motion där hon vill att 
kommunfullmäktige ger berörda utskott i uppdrag att utreda möjligheten till kostnadsfria 
arbetsskor till personalen inom vård och omsorg. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse.

Beslutsunderlag
Motion, 2019-02-18
Skrivelse, 2019-02-24

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 37 Dnr: KS 2018/411

Val av revisor till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Hans Gillenius (L) till revisor i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Soltak AB
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

§ 38 Dnr: KS 2018/411

Val av lekmannarevisor till SOLTAK AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Hans Gillenius (L) till lekmannarevisor i SOLTAK AB.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag och
konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Soltak AB
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