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Beslutande
Carola Granell (S), ordförande 
Linda-Maria Hermansson (C), förste vice ordförande
Lillemor Arvidsson (M), andre vice ordförande
Bo Pettersson (S)
Melisa Nilsson (S)
Morgan Andersson (S)
Lars-Ebbe Pettersson (S)
Johnny Alexandersson (S) ersätter Katja Nikula (S)
Ida Melin (S) ersätter Olof Lundberg (S)
Janette Olsson (S)
Jan Rudén (S)
Roger Andersson (S)
Gunnel Lundgren (S)
Claes Olsson (S)
Ritva Stubelius (S)
Himan Mojtahedi (S)
Thomas Danielsson (C)
Tomas Olsson (C) ersätter Camilla Pedersen (C) 
Helena Järpsten (ST)
Robert Engström (ST)
Agneta Pettersson Bell (ST) ersätter Linda Ekdahl (ST)
Emma Ramhult (V)
Jan Alexandersson (V)
Conny Nilsson (V) ersätter Birgit Lövkvist (V)
Jimmy Lövgren (MP) §§ 83-100
Johan Thunberg (MP) ersätter Anneli Holmén (MP) 
Maria Renfors (M)
Michael Ernfors (M)
Johan Jönsson (M)
Wouter Fortgens (M)
Helena Nävergårdh (M)
Martin Brink (M)
Maggie Robertsson (M)
Alexandra Ward Slotte (M)
Peter R Öberg (M)
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Camilla Brocker (M)
Krister Persson (M) ersätter Torgny Wiking (M)
Lisbeth Svensson (L)
Maria Möller (L) ersätter Göder Bergermo (L)
Martin Hollertz (L)
Lennart Svensson (L)
Lena Hedlund (KD)
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
Sanida Okanovic (S)
Martina Pettersson (S)

Övriga närvarande
Kicki Nordberg, kommundirektör
Marcus Starcke, kanslichef
Erica Bjärsved, ekonomichef § 84
Richard Brown, kommunsekreterare
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Justeringsdag: 2019-06-20 

Justerare: Johan Jönsson (M)
Janette Olsson (S)

Richard Brown Carola Granell (S) Johan Jönsson (M) Janette Olsson (S)
sekreterare ordförande justerare justerare
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Anslagsbevis

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

Kommunfullmäktige

Justeringsdatum: 2019-06-20 
Paragrafer: 81-100 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-20
Datum då anslaget tas ned: 2019-07-12

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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Innehållsförteckning

§ 81 Fastställande av föredragningslistan

§ 82 Interpellation till välfärdsutskottets ordförande 

gällande åtgärder för en budget i balans - Maria 

Renfors (M)

KS 2019/456

§ 83 Uppföljning och prognos april 2019, tertial 1 KS 2019/389

§ 84 Strategisk plan 2020-2022 Budget 2020 KS 2018/364

§ 85 Årsredovisning 2018 för Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbund

KS 2019/339

§ 86 Fördelning av välfärdsmiljarder för kostnader 

som rör kommunens mottagande av flyktingar 

2019

KS 2018/448

§ 87 Avtal om avsiktsförklaring för Resecentrum KS 2018/91

§ 88 Avtal med Trafikverket om medfinansiering av 

bevakande projektledare och AKJ

KS 2018/91

§ 89 Snöröjning enskilda vägar KS 2019/62

§ 90 Taxa för ägar- och ledningsprövning av 

fristående verksamhet

KS 2018/668

§ 91 Avveckling av Nytorpshöjds förskola samt 

utredning om omstrukturering och överlåtelse 

av mindre enheter (Stora Höga förskola och 

Ucklum förskola)

KS 2019/291

§ 92 Avveckling av Ucklumskolans verksamhet - 

Omstrukturering av mindre enheter inom 

grundskolan

KS 2019/294

§ 93 Svar på revisionsrapport - Granskning av det 

kommunala aktivitetsansvaret

KS 2019/292

§ 94 Svar på motion om skötsel av kommunala 

badplatser – Eva Öhlin (oberoende)

KS 2018/191

§ 95 Svar på motion om trä som byggnadsmaterial 

vid ny-, till- och ombyggnad - Linda-Maria 

KS 2018/466
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Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C)

§ 96 Svar på motion om fältarbetare - Otto Ericsson 

(SD)

KS 2018/422

§ 97 Val av ledamot i personal- och 

ekonomiberedningen

KS 2018/411

§ 98 Val till Stenungsund kommun Fritid och 

Fastigheter AB

KS 2018/411

§ 99 Begäran om entledigande som ledamot i 

beredningen miljö och fysisk planering - Robert 

Jansson (ST)

KS 2018/410

§ 100 Val av ledamot i beredningen miljö och fysisk 

planering

KS 2018/411
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§ 81

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan enligt följande:

Utgående ärende
- Allmänhetens frågestund.

Tillkommande ärenden
- Begäran om entledigande som ledamot i beredningen miljö och fysisk planering – 

Robert Jansson (ST).
- Val av ledamot i beredningen miljö och fysisk planering.
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§ 82 Dnr: KS 2019/456

Interpellation till välfärdsutskottets ordförande gällande åtgärder för 
en budget i balans - Maria Renfors (M)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Välfärdsutskottets ordförande besvarar interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation 2019-05-10
Svar på interpellation 2019-06-10

Inlägg i debatten
Maria Renfors (M), Agneta Pettersson Bell (ST), Nedzad Deumic (KD), Bo Pettersson (S), 
Melisa Nilsson (S), Helena Järpsten (ST), Johan Jönsson (M), Alexandra Ward Slotte (M), 
Michael Ernfors (M) och Lennart Svensson (L) gör inlägg i debatten.
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§ 83 Dnr: KS 2019/389

Uppföljning och prognos april 2019, tertial 1

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tertialuppföljningen. Kommunfullmäktige noterar 
att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder för att minska underskottet, men att sektorerna inte 
kommer att nå en budget i balans. 

Reservation
Ledamöterna i Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för Maria Renfors (M) förslag.

Sammanfattning av ärendet
Utfallet för perioden uppgår till 32,8 mnkr, vilket kan jämföras med 42,4 mnkr vid samma 
period föregående år. 

Prognosen för helåret är 55,9 mnkr, vilket är 25,8 mnkr bättre än budgeterade 29,8 mnkr.

Beslutsunderlag
KS 2019-05-27
Tjänsteskrivelse 2019-05-10
Uppföljning och prognos april 2019

Förslag på sammanträdet
Maria Renfors (M) föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna tertialuppföljnigen. 
Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen vidtagit åtgärder för att minska 
underskottet, men att delar av förvaltningens förslag inte godkänts av Fempartigruppen. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med ytterligare förslag för 
att nå en budget i balans 2019. 

Bo Pettersson (S), Melisa Nilsson (S) och Jimmy Lövgren (MP) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna tertialuppföljningen. Kommunfullmäktige noterar 
att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder för att minska underskottet, men att sektorerna inte 
kommer att nå en budget i balans.
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Inlägg i debatten
Helena Järpsten (ST) och Nedzad Deumic (KD) gör inlägg i debatten.

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och ska genomföras 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Lisbeth Svenssons (L) förslag.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Carola Granell (S), Bo Pettersson (S), Melisa Nilsson (S),
Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Johnny Alexandersson (S), Ida Melin (S),
Janette Olsson (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), Robert 
Engström (ST), Emma Ramhult (V), Jan Alexandersson (V), Conny Nilsson (V), Johan 
Thunberg (MP), Jimmy Lövgren (MP), Otto Ericsson (Oberoende) och Håkan Larsson 
(Oberoende)

Följande ledamöter röstar nej: Lillemor Arvidsson (M), Maria Renfors (M), Michael Ernfors 
(M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), Martin Brink (M), 
Maggie Robertsson (M), Alexandra Ward Slotte (M), Peter Öberg (M), Camilla Brocker (M), 
Krister Persson (M), Lisbeth Svensson (L), Maria Möller (L), Martin Hollertz (L), Lennart 
Svensson (L), Lena Hedlund (KD), Nedzad Deumic (KD), Marie-Louise Ericsson (KD), 
Alexandra Odelsheim (SD), John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD), Glenn Ottosson (SD) 
och Rolf Malmborg (SD)

Med 27 ja-röster mot 24 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige har
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 84 Dnr: KS 2018/364

Strategisk plan 2020-2022 Budget 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. 
2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 794 tkr och därmed fastställa den 

fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på 10 % motsvarande 1 079 tkr. 
3. Fastställa att partistödet för 2020 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i 

juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till 
varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av 
budgeterat belopp per mandat och år.  

4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 170 mnkr för 2020.
5. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020” med däri ingående ramar 

för drift och investeringar.
6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna
7. Uppdra förvaltningen följande:

- Ta fram ett faktaunderlag avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska 
underlag med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. Hur ser kapaciteten ut i 
GR-kommunerna idag, antal platser.

- Ta fram underlag gällande särskolan avseende placering, dimensionering och 
samordning inom grundskolan.  

- Ta fram underlag för hur daglig verksamhet ska bedrivas framöver avseende behov, 
lokaler och samordning med andra aktörer.

- Ta fram förslag på verksamheter som kan vara lämpliga för att bedrivas som 
intraprenad.

- Kommunen får i uppdrag att göra en utredning, med tidsplan och kalkyl, om 
utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet vision 2035.

- Kommunen får i uppdrag att utreda status på de mest frekventerade gångstråken i 
centrum som högsta prioritet samt beräknar kostnad för åtgärder som behövs för att de 
ska bli tillgängliga och trygga.

11



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-06-13

Reservation 
Ledamöterna i Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för 
sitt eget förslag på punkt 5.

Beslutsunderlag
KS 2019-05-27
Tjänsteskrivelse 2019-05-15, Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020
Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020
Yrkande lärarförbundet
Yrkande Lärarnas Riksförbund
Yrkande Vision
Yrkande Kommunal

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M), Lena Hedlund (KD), Michael Ernfors (M), Wouter Fortgens (M) och 
Johan Jönsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt M-L-KD:s förslag på 
Strategisk plan 2020-2022 Budget 2020. 

Lisbeth Svensson (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt M-L-KD:s förslag på 
Strategisk plan 2020-2022 Budget 2020 och att kommunfullmäktige uppdrar förvaltningen att 
utreda status på de mest frekventerade gångstråken i centrum som högsta prioritet samt 
beräknar kostnad för åtgärder som behövs för att de ska bli tillgängliga och trygga.

Bo Pettersson (S), Linda-Maria Hermansson (C), Helena Järpsten (ST), Jimmy Lövgren (M), 
Janette Olsson (S), Jan Alexandersson (V), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson (S), 
Johan Thunberg (MP), Ida Melin (S), Johnny Alexandersson (S) och Emma Ramhult (V) 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Inlägg i debatten
Glenn Ottosson (SD), Jan Rudén (S), Nedzad Deumic (KD), Himan Mojtahedi (S), Alexandra 
Ward Slotte (M), Ulla Johansson (SD), Glenn Ottosson (SD), Krister Persson (M) och 
Lennart Svensson (L) gör inlägg i debatten.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen fattar beslut i budgetens olika delar var för sig
enligt följande:

1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och 
konstaterar att så sker.
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2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 794.
Carola Granell (S) föreslår att kommunfullmäktige fastställer anslaget för Politisk verksamhet 
till 10 794 tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen 
på 10 % motsvarande 1 079 tkr.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Carola Granells (S) förslag och 
konstaterar att så sker.

3. Fastställa att partistödet för 2020 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 %
av det i juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med
antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett
grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerade i
fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av budgeterat belopp per
mandat och år.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och 
konstaterar att så sker.

4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 170 mnkr för 2020.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och 
konstaterar att så sker.

5. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020” med däri
ingående ramar för drift och investeringar.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och 
konstaterar att så sker.

Votering begärs och ska genomföras.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för M-L-KD:s förslag.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Carola Granell (S), Bo Pettersson (S), Melisa Nilsson (S),
Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Johnny Alexandersson (S), Ida Melin (S),
Janette Olsson (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), Robert 
Engström (ST), Emma Ramhult (V), Jan Alexandersson (V), Conny Nilsson (V), Johan 
Thunberg (MP), Jimmy Lövgren (MP) och Håkan Larsson (Oberoende)
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Följande ledamöter röstar nej: Lillemor Arvidsson (M), Maria Renfors (M), Michael Ernfors 
(M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), Martin Brink (M), 
Maggie Robertsson (M), Alexandra Ward Slotte (M), Peter Öberg (M), Camilla Brocker (M), 
Krister Persson (M), Lisbeth Svensson (L), Maria Möller (L), Martin Hollertz (L), Lennart 
Svensson (L), Lena Hedlund (KD), Nedzad Deumic (KD) och Marie-Louise Ericsson (KD), 

Följande ledamöter avstår från att rösta: Otto Ericsson (Oberoende), Alexandra Odelsheim 
(SD), John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD), Glenn Ottosson (SD) och Rolf Malmborg 
(SD)

Med 26 ja-röster mot 19 nej-röster och 6 avstod konstaterar ordföranden att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och 
konstaterar att så sker.

7. Utredningsuppdrag
Lisbeth Svensson (L) föreslår som tillägg att kommunfullmäktige beslutar att kommunen får i 
uppdrag att utreda status på de mest frekventerade gångstråken i centrum som högsta prioritet 
samt beräknar kostnad för åtgärder som behövs för att de ska bli tillgängliga och trygga.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag 
samt Lisbeth Svenssons (L) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.
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§ 85 Dnr: KS 2019/339

Årsredovisning 2018 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för SBRF beslutade 2019-04-02 § 29 att förorda ägarkommunerna Stenungsund, 
Tjörn och Lilla Edet att godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 
2018. Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ledamöterna i förbundsstyrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
KS 2019-05-27
Tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Protokoll, 2019-04-02
KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018

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

Beslut skickas till
carl-ian.bissmark@sbrf.se
Maria.holmberg@stenungsund.se 
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§ 86 Dnr: KS 2018/448

Fördelning av välfärdsmiljarder för kostnader som rör kommunens 
mottagande av flyktingar 2019

Beslut
Kommunfullmäktige besluta att fördela flyktingmedlen på 6 070 tkr med 4 100 tkr till sektor 
socialtjänst, 70 tkr till sektor stödfunktioner samt 1 900 tkr till sektor utbildning. 

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att tilldela kommunsektorn tio miljarder, de sk välfärdsmiljarderna. 
För Stenungsunds kommun så uppgår den del som fördelas enligt flyktingvariabler till 6 070 
tkr för 2019. Förvaltningen föreslår att de fördelas enligt följande:

Placeringar ensamkommande barn 1 700 tkr (sektor socialtjänst) 
Hyreskostnader    900 tkr (sektor socialtjänst)
Försörjningsstöd 1 500 tkr (sektor socialtjänst)
Arvode gode män      70 tkr  (sektor stödfunktioner)
Omställningskostnader gymnasiet    400 tkr (sektor utbildning)
Kristinedalsskolan 1 500 tkr (sektor utbildning) 

Summa: 6 070 tkr

Beslutsunderlag
KS 2019-05-27
Tjänsteskrivelse 2019-05-10

Inlägg i debatten 
Bo Pettersson (S) gör ett inlägg i debatten
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§ 87 Dnr: KS 2018/91

Avtal om avsiktsförklaring för Resecentrum

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Trafikverket, 
Västfastigheter och Stenungsunds kommun gällande projektet nytt resecentrum. 
Förutsättningen från kommunens sida är att projektet håller sig inom de nu kända ekonomiska 
ramarna.

Sammanfattning av ärendet
Just nu pågår framtagande av detaljplan för nytt resecentrum och parallellt med detta tas en 
avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Västfastigheter och kommunen fram. I avtalet 
tydliggörs huvudprinciperna för parternas åtaganden och finansiella ansvar.
Resecentrumet kommer att ägas och förvaltas av kommunen exklusive byggnaden som 
kommer att ägas och förvaltas av Västfastigheter. Trafikverket kommer att äga och förvalta 
stationsanläggningen. 

Kommunen ska finansiera utförandet av resecentrum exklusive byggnaden som bekostas av 
Västfastigheter. Stationsanläggningen utförs av Trafikverket och finansieras av kommunen. 
Bedömningen är att kostnaden för projektet kommer att rymmas inom budget.

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till allmänna utskottet för att få förtydliganden inom 
följande områden: 

 Tydliggörande av finansieringen, inklusive klargörande av frågan med förskottering
 Varför är det inte aktuellt med förskottering längre?
 Ska kostnaden hanteras på driften eller som en investering?

Beslutsunderlag
KS 2019-05-27
ALM 2019-05-07
Protokoll KS 2019-04-27
Tjänsteskrivelse
Avsiktsförklaring
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Inlägg i debatten
Jan Rudén (S) gör ett inlägg i debatten.
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§ 88 Dnr: KS 2018/91

Avtal med Trafikverket om medfinansiering av bevakande 
projektledare och AKJ

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan kommunen och Trafikverket 
avseende medfinansiering av bevakande projektledare. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan kommunen och Trafikverket 
avseende medfinansiering av AKJ (anläggningsspecifika krav järnväg). 

Sammanfattning av ärendet
Just nu pågår framtagande av detaljplan för nytt resecentrum. Parallellt med detta arbetar 
Trafikverket för att kunna utföra sina byggnationer inom det nya resecentrumet år 2023. 

Trafikverket behöver för sitt fortsatta arbete ha två avtal om medfinansiering undertecknat av 
kommunen. Medfinansieringen innebär att kommunen betalar hela Trafikverkets kostnad för 
åtgärden.

Ett avtal gäller bevakande projektledare vars arbete är att uppdatera tidplaner, skapa en 
projektorganisation, mobilisera resurser, förbereda inför projektering inom Trafikverket och 
bevaka kommunens arbete med detaljplanering i närheten av Trafikverkets 
järnvägsanläggning. 

Ett avtal gäller AKJ (anläggningsspecifika krav järnväg) som behövs inför byggnation av 
stationsanläggningen vilket inkluderar ny plattform, signalsystem, informationssystem, en ny 
gång och cykelpassage samt de följdåtgärder som kan krävas i järnvägsanläggningen med 
anledning av det nya resecentrumet. En AKJ redogör för Trafikverkets krav på projektet 
avseende teknisk funktion vid byggnation och driftskede samt krav på teknisk dokumentation 
och funktionskrav på den färdiga anläggningen. Trafikverket ansvarar för framtagandet av en 
AKJ. AKJ utgör styrande dokument för projektering och styr på det sättet utformningen på 
den färdiga anläggningen. 

Bedömningen är att kostnad för medfinansiering enligt avtal om bevakande projektledare och 
AKJ kommer att rymmas inom budget.
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Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-06-13

Beslutsunderlag
KS 2019-05-27
Tjänsteskrivelse, 2019-05-02
Medfinansieringsavtal avseende AKJ
Medfinansieringsavtal avseende bevakande projektledare

Inlägg i debatten
Jan Rudén (S) gör ett inlägg i debatten. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-06-13

§ 89 Dnr: KS 2019/62

Snöröjning enskilda vägar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde 
väghållaren men lämnar ett kommunalt bidrag som den enskilde kan ansöka om. Detta förslag 
kommer att kräva vidare utredning för att fastslå vilken modell som är lämplig att använda 
och vilken nivå av bidrag som ska ges.

Sammanfattning av ärendet
Snöröjning och underhåll av enskilda vägar är inte ett kommunalt ansvar utan ligger inom den 
frivilliga verksamheten. Idag har kommunen tagit på sig ansvaret att snöröja från och med 10 
centimeters snötäcke. All halkbekämpning sköts av respektive väghållare.

Inför upphandling av vinterväghållning för 2020/2021 måste ett principbeslut fattas om hur 
snöröjning av kommunens enskilda vägar ska hanteras i framtiden. Förvaltningen föreslår att 
kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde väghållaren. Det förväntas ge en 
besparing på ca 3,4 miljoner kr.

Beslutsunderlag
KS 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-01-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) och Lennart Svensson (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
överlåta snöröjningen till den enskilda väghållaren utan att lämna kommunalt bidrag.

Melisa Nilsson (S), Bo Pettersson (S), Ulla Johansson (SD) och Morgan Andersson (S) 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-06-13

§ 90 Dnr: KS 2018/668

Taxa för ägar- och ledningsprövning av fristående verksamhet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande avgiftsnivåer för Stenungsunds kommun:

Ansökan om nyetablering av verksamhet: 15 tkr
Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 7 tkr
Godkännande/tillsyn av ändrade ägarförhållanden: 2 tkr

Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
prissättningen om ett år. 

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 om nya regler för att få bedriva enskild verksamhet inom 
välfärdstjänster vilka träder i kraft 1 januari 2019. De nya bestämmelserna innebär för 
kommunen framförallt en ökad administration kring ägar- och ledningsprövning av fristående 
verksamhet. Den utökade administrationen föreslås avgiftsfinansieras där rimliga nivåer 
bedöms vara 24 tkr för ansökan om nyetablering, 12 tkr för ansökan om utökad verksamhet 
och 6 tkr för tillsyn av ändrade ägarförhållanden.

Beslutsunderlag
KS 2019-05-27
Tjänsteskrivelse – 2018-12-07

Inlägg i debatten
Maria Renfors (M) och Agneta Pettersson Bell (ST) gör inlägg i debatten.

Beslut skickas till
Huvudmän för de fristående verksamheterna:

- Förskolan Blå Musslan
blamusslan@medborgarskolan.se
- Personalkooperativet förskolan Finger-Borgen
finger_borgen@telia.com
- Föräldrakooperativet förskolan Lustgården
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Protokoll
Kommunfullmäktige
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f.lustgarden@telia.com
- Tallbackens förskola AB
jessica@tallbackensforskola.se
- Förskolan Orion AB
forskolanorion2@gmail.com
- Skogsbackens förskola
anette@skogsbacken.net
- Personalkooperativet Vilda Tilda
forskolan.vildatilda@telia.com
- Montessoriförskolan Sjöstjärnan
josephine.berganas@stenungsundsmontessori.se
- Anella pedagogisk omsorg
info@annella.se
- Ek-o-Lek pedagogisk omsorg
Info@ekolekbarnomsorg.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-06-13

§ 91 Dnr: KS 2019/291

Avveckling av Nytorpshöjds och Stora Höga förskola samt 
överlåtelse Ucklums förskola till fristående aktör - omstrukturering 
av mindre enheter inom förskolan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avveckla Nytorpshöjds förskola.

Sammanfattning av ärendet
I strategisk plan 2019 fastställs att "Förskolan har fått neddragning av ramen med 1 500 tkr. 
Besparingen ska ske genom en omstrukturering av mindre förskolor." Förvaltningens förslag 
till omstrukturering av mindre förskolor är att Ucklums förskola erbjuds en enskild aktör och 
att Stora Höga och Nytorpshöjds förskola avvecklas. Valet av förskolor baseras på att de tre är 
de minsta förskolorna i kommunen och har alla färre än fyra avdelningar, vilket brukar vara 
gränsen för en mindre förskola. Därtill finns det i olika grad ekonomiska stordriftsfördel, 
verksamhetsmässiga utmaningar och kommande investeringsbehov som påverkar att dessa tre 
förskolor föreslås omstruktureras. Förvaltningens bedömning är att kommunen skulle klara av 
att ersätta befintliga förskoleplatser på befintliga förskolor i närområdet efter avveckling av 
Stora Höga och Nytorpshöjds förskola. En förändring av driftsform från kommunal till en 
fristående aktör påverkar inte antal förskoleplatser i Ucklums förskola. Förslag om avveckling 
av Nytorpshöjds förskola följer beslut om nybyggnation av Brudhammars nya förskola (Dnr. 
0377/17)

Förskola Ekonomi, årlig 
besparing 

Verksamhetsmässiga 
utmaningar

Kommande 
investeringsbehov Föreslagen 

åtgärd

Ucklum (2020) 67 000 kr

Stor organisatorisk 
sårbarhet. 

Svårigheter att tillse 
kompetens-
försörjningen pga. 
geografisk placering

Förskolans gård behöver 
rustas upp och en översyn 
sker över den inre miljön på 
förskolan i form av entré, 
arbetsrum och personalrum.

Erbjuda en 
enskild aktör att 
ta över 
förskolans 
verksamhet
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Stora Höga (2020) 778 000 kr

Organisatorisk 
sårbarhet.

Behov finns av 
ombyggnation av kök, 
tillbyggnad för personalrum 
och arbetsrum för 
personalen. Gården behöver 
upprustas om verksamheten 
skall bedrivas i framtiden.

Avveckla 
verksamheten

2020 169 000 kr
Nytorpshöjd

2021- 851 000 kr

Organisatorisk 
sårbarhet.

Inga behov. Lokalen hyrs in 
från Stenungsundshem AB. 

Avveckla 
verksamheten

Beslutsunderlag
KS 2019-05-27
Tjänsteskrivelse 2019-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omstrukturering av mindre 
förskolor, enligt strategisk plan 2019, ska ske genom att Ucklums förskola erbjuds övertas av 
en enskild aktör och att Stora Höga förskola och Nytorpshöjds förskola avvecklas och barnen 
flyttar in i befintliga förskolor.

Inlägg i debatten 
Johan Thunberg (MP), Linda-Maria Hermansson (C), Agneta Pettersson Bell (ST) gör inlägg 
i debatten.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens. 

Votering begärs om ska genomföras. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Lisbeth Svenssons (L) förslag.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Carola Granell (S), Bo Pettersson (S), Melisa Nilsson (S),
Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Johnny Alexandersson (S), Ida Melin (S),
Janette Olsson (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), Robert 
Engström (ST), Emma Ramhult (V), Jan Alexandersson (V), Conny Nilsson (V), Johan 
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Thunberg (MP), Jimmy Lövgren (MP), Otto Ericsson (Oberoende) och Håkan Larsson 
(Oberoende)

Följande ledamöter röstar nej: Lillemor Arvidsson (M), Maria Renfors (M), Michael Ernfors 
(M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), Martin Brink (M), 
Maggie Robertsson (M), Alexandra Ward Slotte (M), Peter Öberg (M), Camilla Brocker (M), 
Krister Persson (M), Lisbeth Svensson (L), Maria Möller (L), Martin Hollertz (L), Lennart 
Svensson (L), Lena Hedlund (KD), Nedzad Deumic (KD), Marie-Louise Ericsson (KD), 
Alexandra Odelsheim (SD), John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD), Glenn Ottosson (SD) 
och Rolf Malmborg (SD)

Med 27 ja-röster mot 24 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige har
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

26



Justerare Rätt utdraget intygar
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Kommunfullmäktige
2019-06-13

§ 92 Dnr: KS 2019/294

Avveckling av Ucklumskolans verksamhet - Omstrukturering av 
mindre enheter inom grundskolan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Ucklumskolan avvecklas höstterminen 2020 om elevantalet 
understiger 40 elever.

Sammanfattning av ärendet
I strategisk plan 2019 fastslås att grundskolans ram minskas med 1 000 tkr vilket ska 
genomföras genom omstrukturering av mindre enheter samt genom förbättrad styrning och 
ledning. Förvaltningen bedömer att utifrån den strategiska planen är en omstrukturering av 
mindre enheter mest lämplig genom att Ucklumskolans verksamhet avvecklas och att eleverna 
omplaceras till andra kommunala skolor. Ucklumskolan bedöms vara den enda mindre 
enheten idag som förvaltningen ser en avveckling som potentiell utifrån möjligheten att flytta 
berörda elever till andra skolor. Därtill bedöms skolan utifrån ett elev-, personal- och 
ekonomiskt perspektiv ha störst utmaningar vilket stärker grunden till att avveckla 
Ucklumskolans nuvarande verksamhet. Ambitionen är att vid en avveckling flytta över 
samtliga elever till Spekerödsskolan. 

En avveckling av Ucklumskolan som det ser ut idag skulle generera en total besparing på 
3 500 tkr per år.

Beslutsunderlag
KS 2019-05-27
Tjänsteskrivelse 2019-04-01
Bilaga 1 – Berörda skolor

Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Svensson (L) och Maria Renfors (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
avveckla Ucklumskolan till höstterminen 2020 för att följa den strategiska planeringen. Det 
ska ske för att säkerställa god kvalitet på undervisningen inom kommunen, där Ucklumskolan 
bedöms ha stora utmaningar ur elev, personal och ekonomiskt perspektiv.
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Helena Järpsten (ST), Melisa Nilsson (S), Emma Ramhult (V), Johan Thunberg (MP), Linda-
Maria Hermansson (C) och Otto Ericsson (Oberoende) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och ska genomföras.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Lennart Svenssons (L) och Maria Renfors (M) förslag.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Carola Granell (S), Bo Pettersson (S), Melisa Nilsson (S),
Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Johnny Alexandersson (S), Ida Melin (S),
Janette Olsson (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), Robert 
Engström (ST), Emma Ramhult (V), Jan Alexandersson (V), Conny Nilsson (V), Johan 
Thunberg (MP), Jimmy Lövgren (MP), Otto Ericsson (Oberoende) och Håkan Larsson 
(Oberoende)

Följande ledamöter röstar nej: Lillemor Arvidsson (M), Maria Renfors (M), Michael Ernfors 
(M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), Martin Brink (M), 
Maggie Robertsson (M), Alexandra Ward Slotte (M), Peter Öberg (M), Camilla Brocker (M), 
Krister Persson (M), Lisbeth Svensson (L), Maria Möller (L), Martin Hollertz (L), Lennart 
Svensson (L), Lena Hedlund (KD), Nedzad Deumic (KD), Marie-Louise Ericsson (KD), 
Alexandra Odelsheim (SD), John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD), Glenn Ottosson (SD) 
och Rolf Malmborg (SD)

Med 27 ja-röster mot 24 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige har
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Inlägg i debatten 
Agneta Pettersson Bell (ST), Bo Pettersson (S), Michael Ernfors (M), Janette Olsson (S), 
Himan Mojtahedi (S), Alexandra Ward Slotte (M) och Jan Alexandersson (V) 
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§ 93 Dnr: KS 2019/292

Svar på revisionsrapport - Granskning av det kommunala 
aktivitetsansvaret

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda 
revisorernas granskning av det kommunala aktivitetsansvaret.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
granskning av det kommunala aktivitetsansvaret. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt har en 
ändamålsenlig styrning, men att kommunstyrelsens uppföljning och kontroll inom området 
inte är fullt ut ändamålsenlig.

Förvaltningen konstaterar att åtgärder redan vidtagits för att säkerställa arbetet med 
målgruppen utifrån såväl styrning som uppföljning och kontroll. 

Beslutsunderlag
KS 2019-05-27
Tjänsteskrivelse 2019-04-26
Följebrev av 2019-03-25
Revisionsrapport 
Kommunfullmäktige 2019-04-10 § 48

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

Beslut skickas till
leijoh@stenungsund.se
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§ 94 Dnr: KS 2018/191

Svar på motion om skötsel av kommunala badplatser – Eva Öhlin 
(oberoende)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motion om skötsel av kommunala badplatser med 
hänvisning till att det finns skriftliga rutiner som reglerar skötseln av kommunens badplatser, 
det finns underhållsplaner för samtliga kommunala badplatser och samtliga kommunala 
badplatser är ”EU-bad”. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (oberoende) har inkommit med en motion om skötsel av kommunala badplatser. 
Motionen handlar främst om badplatsen Hawaii och motionären efterfrågar utredning kring de 
problem hon upplever finns där, samtidigt som hon efterfrågar skötselrutiner för kommunala 
badplatser. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besvara motionen om skötsel av kommunala 
badplatser med skrivelse av 2019-04-30 där det bland annat framgår att det finns skriftliga 
rutiner som reglerar skötseln av kommunens badplatser, det finns underhållsplaner för 
samtliga kommunala badplatser och samtliga kommunala badplatser är ”EU-bad”.

Beslutsunderlag
KS 2019-05-27
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Motion 2018-06-13

Förslag på sammanträdet
Helena Järpsten (ST) och Jimmy Lövgren (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till
fam.ohlin@telia.com
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§ 95 Dnr: KS 2018/466

Svar på motion om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och 
ombyggnad - Linda-Maria Hermansson (C) och Thomas Danielsson 
(C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- 
och ombyggnad.

Reservation
Ledamöterna i Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för 
sitt eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Linda-Maria Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C) har lämnat in en motion om 
fördelarna med att bygga i trä. Motionärerna föreslår att Stenungsunds kommun i första hand 
ska välja trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och ombyggnad av kommunala byggnader 
och att kommunstyrelsen i dialog med Stenungsundshem verkar för att dom också ska ha trä 
som förstahandsval vid val av byggnadsmaterial vid ny-, till och ombyggnad av lokaler.

Med tanke på klimatförändringarna är det viktigt att kommunen utnyttjar alla möjligheter att 
agera ansvarsfullt och klimatsmart. Att bygga mer i trä kan vara ett sätt men en byggnad är en 
komplex konstruktion där val av material bör göras utifrån varje byggnads speciella krav. 
Ett långsiktigt hållbart byggande kräver att många faktorer vägs in i kalkylerna. Bland dessa 
finns ekonomi, underhåll, husets livslängd, sociala faktorer som inomhusklimat, hälsa och 
välbefinnande. Ambitionen är att bygga långsiktigt och hållbart. Förvaltningens bedömning är 
därför att det är svårt att generellt besluta om att använda trä som byggnadsmaterial. Det är 
dock viktigt att Stenungsunds kommun noga följer utveckling och forskning i området.

Beslutsunderlag
KS 2019-05-27
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Motion om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och ombyggnad väckt av Linda-Maria 
Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C)
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Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Persson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med 
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs om ska genomföras. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Krister Perssons (M) förslag.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Carola Granell (S), Bo Pettersson (S), Melisa Nilsson (S),
Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Johnny Alexandersson (S), Ida Melin (S),
Janette Olsson (S), Jan Rudén (S), Roger Andersson (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), Robert Engström (ST), Emma 
Ramhult (V), Jan Alexandersson (V), Conny Nilsson (V), Johan Thunberg (MP), Jimmy 
Lövgren (MP), Otto Ericsson (Oberoende) Håkan Larsson (Oberoende), Ulla Johansson (SD) 
och Glenn Ottosson (SD)

Följande ledamöter röstar nej: Lillemor Arvidsson (M), Maria Renfors (M), Johan Jönsson 
(M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), Maggie Robertsson (M), Alexandra 
Ward Slotte (M), Peter Öberg (M), Camilla Brocker (M), Krister Persson (M), Lisbeth 
Svensson (L), Maria Möller (L), Martin Hollertz (L), Lennart Svensson (L), Lena Hedlund 
(KD), Nedzad Deumic (KD), Alexandra Odelsheim (SD), John Hansson (SD), och Rolf 
Malmborg (SD)

Med 28 ja-röster mot 19 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige har
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till
Linda-maria.hermansson@stenungsund.se
thomas.danielsson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-06-13

§ 96 Dnr: KS 2018/422

Svar på motion om fältarbetare - Otto Ericsson (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att frågan får beaktas i budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Otto Ericsson (SD) har lämnat in en motion om att kommunen ska anställa två fältarbetare.
Motionären menar att ungdomarna känner sig sedda och att kriminaliteten sjunker samtidigt 
som ungdomarna känner sig trygga och delaktiga i samhället.

Beslutsunderlag
KS 2019-05-27
Tjänsteskrivelse 2019-05-03
Motion 2018-10-11

Beslut skickas till
otto.ericsson@stenungsund.se 

Inlägg i debatten
Otto Ericsson (Oberoende) gör ett inlägg i debatten.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-06-13

§ 97 Dnr: KS 2018/411

Val av ledamot i personal- och ekonomiberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Glenn Ottosson (SD) till ledamot i personal- och 
ekonomiberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Otto Ericsson (Oberoende) har lämnat in en begäran om entledigande som ledamot i personal- 
och ekonomiberedningen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, 2019-05-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Alexandra Odelsheim (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse  Glenn Ottosson 
(SD) till ledamot i personal- och ekonomiberedningen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Alexandra Odelsheims (SD) 
förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Soltak ab
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-06-13

§ 98 Dnr: KS 2018/411

Val till Stenungsund kommun Fritid och Fastigheter AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Pettersson (S), tillika ordförande, Johan Jönsson (M) 
och Agneta Pettersson Bell (ST) till ledamöter och Melisa Nilsson (S), Lisbeth Svensson (L) 
och Linda-Maria Hermansson (C) till ersättare i Stenungsund kommun Fritid och Fastigheter 
AB.

Förslag på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Pettersson (S), tillika 
ordförande, Johan Jönsson (M) och Agneta Pettersson Bell (ST) till ledamöter och Melisa 
Nilsson (S), Lisbeth Svensson (L) och Linda-Maria Hermansson (C) till ersättare i 
Stenungsund kommun Fritid och Fastigheter AB.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Bo Petterssons (S) förslag och 
konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Soltak ab
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-06-13

§ 99 Dnr: KS 2018/410

Begäran om entledigande som ledamot i beredningen miljö och 
fysisk planering - Robert Jansson (ST)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Robert Jansson (ST) som ledamot i beredningen 
miljö och fysisk planering.

Sammanfattning av ärendet
Robert Jansson (ST) har inkommit med en begäran om att bli entledigad som ledamot i 
beredningen miljö och fysisk planering.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, 2019-06-13

Beslut skickas till
Soltak ab
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-06-13

§ 100 Dnr: KS 2018/411

Val av ledamot i beredningen miljö och fysisk planering

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Rohlén (ST) till ledamot i beredningen miljö och 
fysisk planering.

Sammanfattning av ärendet
Robert Jansson (ST) har inkommit med en begäran om att bli entledigad som ledamot i 
beredningen miljö och fysisk planering.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, 2019-06-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Helena Järpsten (ST) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Rohlén (ST) till 
ledamot i beredningen miljö och fysisk planering.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Helena Järpstens (ST) förslag 
och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Soltak ab
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