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Tomas Olsson (C) ersätter Camilla Pedersen (C) 
Agneta Pettersson Bell (ST) ersätter Helena Järpsten (ST) §§ 120-122
Helena Järpsten (ST) §§ 123-145
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Jan Alexandersson (V)
Birgit Lövkvist (V)
Jimmy Lövgren (MP)
Johan Thunberg (MP) ersätter Anneli Holmén (MP) 
Maria Renfors (M)
Michael Ernfors (M)
Johan Jönsson (M)
Wouter Fortgens (M)
Carl Brinkhoff (M) ersätter Helena Nävergårdh (M) §§ 120-122
Helena Nävergårdh (M) §§ 123-145
Carl Brinkhoff (M) ersätter Martin Brink (M) §§ 123-145
Alexandra Ward Slotte (M) §§ 120-123
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Peter R Öberg (M)
Camilla Brocker (M)
Torgny Wiking (M)
Lisbeth Svensson (L)
Göder Bergermo (L)
Martin Hollertz (L)
Lennart Svensson (L)
Lena Hedlund (KD) §§ 123-145
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) §§ 123-145

Ersättare
Göran Andtbacka (S)
Berith Svensson (S)
Agneta Pettersson Bell (ST) §§ 123-145
Conny Nilsson (V) §§ 120-129

Övriga närvarande
Kicki Nordberg, kommundirektör
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner
Hans Gillenius, kommunrevisor
Richard Brown, kommunsekreterare

Justeringsdag:  2019-10-14 

Justerare: Peter Öberg (M)
Sanida Okanovic (S)

Richard Brown Carola Granell (S) Peter Öberg (M) Sanida Okanovic (S)
sekreterare ordförande justerare justerare
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Anslagsbevis

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

Kommunfullmäktige

Justeringsdatum:  2019-10-14 
Paragrafer: 120-145 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-14
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-04

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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Justerare Rätt utdraget intygar
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Kommunfullmäktige
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§ 120

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande tillägg: 

Tillkommande ärenden:
• Begäran om entledigande som styrelseledamot i Stenungsunds Energi och Miljö AB - 

Tomas Olsson (C).
• Val av styrelseledamot i Stenungsunds Energi och Miljö AB.
• Begäran om entledigande som styrelseledamot i stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme - 

Tomas Olsson (C).
• Val av styrelseledamot i stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme.
• Begäran om uppdrag att se över ekonomi och personalberedningens sammansättning.
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§ 121

Aktuell kommuninformation

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Bo Pettersson (S) informerar om följande:

 Skolstart.
 Nominering till Ullbaggen.
 Underhållsarbeten runt om i kommunen. 
 Status på byggnationer i kommunen.
 Inkomna synpunkter från kommuninvånare under sommaren.
 Utställning Demokratins framtid.
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§ 122 Dnr: KS 2019/423

Uppföljning och prognos augusti 2019

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen och att åtgärder för budget i balans pågår för 
2019/2020.

Sammanfattning av ärendet
Utfallet för perioden uppgår till 40,9 mnkr, vilket kan jämföras med 68,2 mnkr vid samma 
period föregående år. 

Prognosen för helåret är 57,1 mnkr, vilket är 27,3 mnkr bättre än budgeterade 29,8 mnkr och 
1,5 mnkr bättre än aprilprognosen. Den enskilt största posten som förklarar överskottet avser 
försäljning av exploateringsfastigheter, 23 mnkr.

Samtliga sektorer prognostiserar ett underskott och den sammantagna prognosen för 
sektorerna är ett underskott om 36,2 mnkr. Prognosen är en försämring med 2,7 mnkr jämför 
med den som presenterades i april. Detta trots att sektorerna i augusti månad blivit tilldelade 
6,1 mnkr från välfärdsmiljarderna.  

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 99,6 mnkr för perioden. Prognosen är 229,1 mnkr, 
vilket är 77,1 mnkr lägre än årets investeringsram. Avvikelsen beror på projekt som blivit 
förskjutna i tid.  

Av de av kommunfullmäktige fastställda målen bedöms 93 % bli uppfyllda eller delvis 
uppfyllda vid årets slut. Med hänvisning till detta görs också prognosen att Stenungsunds 
kommun under 2019 kommer att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-18
Delårsbokslut Stenungsunds kommun aug 2019 
Bilaga 1. Verksamhetsplan måluppföljning 2019-08-31
Bilaga 2. Åtgärder för budget i balans
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Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen och att åtgärder för 
budget i balans pågår för 2019/2020.

Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker Bo Petterssons (S) förslag till beslut.

Johan Thunberg (MP) tillstyrker Bo Petterssons (S) förslag till beslut.

Maria Renfors (M) föreslår att kommunfullmäktige ålägger kommunstyrelsen att ge 
förvaltningen uppdraget att genomföra åtgärder för att minimera underskotten i år och klara 
budget 2020, med hänsyn även taget till den beräknade negativa effekten av de nya reglerna 
för det kommunala utjämningssystemet. Åtgärder som kräver politiska beslut ska presenteras 
för kommunstyrelsen skyndsamt och vid ett extra insatt kommunstyrelsemöte om så krävs.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag till beslut.
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Carola Granell (S), Bo Pettersson (S), Sanida Okanovic (S), 
Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Katja Nikula (S), Johnny Alexandersson 
(S), Ida Melin (S), Jan Rudén (S), Roger Andersson (S), Gunnel Lundgren (S), Christer 
Svensson (S), Ritva Stubelius (S), Martina Pettersson (S), Linda-Maria Hermansson (C), 
Thomas Danielsson (C), Tomas Olsson (C), Agneta Pettersson Bell (ST), Robert Engström 
(ST), Linda Ekdahl (ST), Emma Ramhult (V), Jan Alexandersson (V), Birgit Lövkvist (V), 
Jimmy Lövgren (MP), Johan Thunberg (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), Carl Brinkhoff (M), Alexandra Ward Slotte 
(M), Peter Öberg (M), Camilla Brocker (M), Torgny Wiking (M), Lisbeth Svensson (L), 
Göder Bergermo (L), Martin Hollertz (L), Lennart Svensson (L), Nedzad Deumic (KD), 
Marie-Louise Ericsson (KD), Alexandra Odelsheim (SD), John Hansson (SD), Ulla Johansson 
(SD) och Glenn Ottosson (SD).
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Med 27 ja-röster mot 21 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Bo Petterssons (S) förslag till beslut.

Inlägg i debatten
Hans Gillenius (kommunrevisor) Maria Renfors (M), Nedzad Deumic (KD), Lisbeth 
Svensson (L), Alexandra Ward Slotte (M), Johan Jönsson (M) och Johan Thunberg (MP) gör 
inlägg i debatten.

Beslut skickas till
Therese.allansson@stenungsund.se
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§ 123 Dnr: KS 2019/610

Utökning av investeringsbudgeten för Stenungsund Arena

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka den totala investeringsbudgeten för Stenungsund 
Arena med 16 mnkr, till en total budget på 236 mnkr. Investeringsmedel tillförs inom 
befintlig investeringsram för år 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering för projektet Stenungsund Arena görs när 
projektet är avslutat. Utvärderingen ska redovisas för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kostnaderna för projekt Stenungsund Arena beräknas uppgå till 236 mnkr, vilket innebär ett 
överskridande av budgeten med 16 mnkr. 

En analys har genomförts för att utröna skälen till avvikelsen mot budget. Orsakerna till 
diskrepansen mellan budget och prognos är flera. Bland annat har förvaltningen identifierat 
utgifter för åren 2013-2015 samt en nedskrivningskostnad för den tidigare planerade 
multihallen som belastar projektet. En ökad utgift uppstod också i samband med konceptbyte 
från restauratören. Utöver detta har ytterligare utgifter för ÄTA (ändrings- och 
tilläggsarbeten) tillkommit. På grund av den överhettade byggmarknaden har konsultimmarna 
blivit dyrare samt att det bullerplank som en fastighetsägare blivit lovad blev dyrare än 
beräknat.  

Förvaltningen föreslår att ytterligare 16 mnkr tillförs projektet. Årets prognos för 
investeringar ligger lägre än budget därför bedöms ingen omprioritering av andra projekt 
behöva göras. Dock medför det en utökning totalt sett för de närmaste åren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S), Linda-Maria Hermansson (C) och Bo Pettersson (S) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut och konstaterar att så sker. 

Inlägg i debatten
Maria Renfors (M), Johan Thunberg (MP) och Göder Bergermo (L) gör inlägg i debatten.

Beslut skickas till
Sandra.kristensson@stenungsund.se
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§ 124 Dnr: KS 2018/603

Utställningsutlåtande och detaljplan för Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 
(tidigare del av Kyrkeby 4:1) m.fl

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen i enlighet med 5 kap 29 § plan- och 
bygglagen (ÄPBL 1987:10).

Sammanfattning av ärendet
Kommunens målsättning är att utveckla tätorterna i närhet av befintlig kollektivtrafik och 
service. Kvarnhöjden norr om Jörlanda centrum har länge varit utpekad i kommunens 
översiktsplan för framtida bostadsbebyggelse. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för blandad bebyggelse om ca 300 bostäder 
samt förskola/skola på Kvarnhöjden.

Planområdet ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spill-och dagvatten
Området ska anslutas till kommunens ledningsnät för spillvatten. Spillvattnet leds sedan till 
det kommunala reningsverket Strävliden, norr om centrala Stenungsund.
Kommunens huvudledningsnät för spillvatten har uppdimensionerats och byggts ut samt
driftsatts under år 2019 för att kunna avleda den ökade belastningen som genomförande av 
planen medför.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-29
Plankarta, 2019-09-01
Illustrationskarta, 2019-09-01 
Planbeskrivning, 2019-09-01
Genomförandebeskrivning, 2019-09-01
Samrådsredogörelse, 2013-12-10
Utlåtande, 2019-09-27
Miljökonsekvensbeskrivning 2016-12-21
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Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S), Göder Bergermo (L) och Morgan Andersson (S) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Beslut skickas till
Birgitta.wall@stenungsund.se
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§ 126

Delrapport Välfärdsberedningen Gymnasieplanen

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Välfärdsberedningen informerar om beredningens arbete med gymnasieplanen. 

Inlägg i debatten
Jan Alexandersson (V), Marie-Louise Ericsson (KD), Bo Pettersson (S), Maria Renfors (M), 
Johnny Alexandersson (S), Jimmy Lövgren (MP), Linda Ekdahl (ST), Helena Järpsten (ST), 
Lennart Svensson (L), Johan Thunberg (MP), Lisbeth Svensson (L), Carola Granell (S), 
Nedzad Deumic (KD) Ida Melin (S), Gunnel Lundgren (S), Linda-Maria Hermansson (C) och 
Michael Ernfors (M) gör inlägg i debatten.
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§ 126 Dnr: KS 2019/496

Redovisning av hur partistödet användes 2018 samt utbetalning av 
partistöd för 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera partiernas redovisning av hur partistödet har använts 
2018 och beslutar att betala ut partistöd för år 2020 enligt följande:

Centerpartiet 73 935 kronor
Liberalerna 90 675 kronor
Kristdemokraterna 73 935 kronor
Miljöpartiet 57 195 kronor
Moderaterna 224 595 kronor
Socialdemokraterna 258 075 kronor
Stenungsundspartiet 73 935 kronor
Sverigedemokraterna 140 895 kronor
Vänsterpartiet 73 935 kronor 

Sammanfattning av ärendet
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag till kommunen som redovisar hur partierna har använt 
föregående års partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Redovisningen ger 
möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges. 

Av kommunallagen framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av 
kommunfullmäktige varje år. Kommunfullmäktige får enligt kommunallagen och 
Stenungsunds kommuns regler för partistöd besluta att inte betala partistöd till parti som inte 
lämnat in redovisning och granskningsrapport. Samtliga partier som hade mandat i 
kommunfullmäktige 2018 har lämnat in ansökan om partistöd för år 2020 med tillhörande 
rapport. Partistöd kan därför betalas ut till alla partier. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-01
Underlag från Centerpartiet
Underlag från Liberalerna
Underlag från Kristdemokraterna
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Underlag från Miljöpartiet
Underlag från Moderaterna
Underlag från Socialdemokraterna
Underlag från Sverigedemokraterna
Underlag från Vänsterpartiet

Beslut skickas till
maria.holmberg@stenungsund.se 
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§ 127 Dnr: KS 2019/597

Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet
Förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund har tagit fram ett förslag till 
reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Revideringarna avser i 
första hand den förändrade rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget upphör, men 
innefattar även uppdateringar på grund av den nya kommunallagen samt en mindre revidering 
rörande hantering av medelshanteringpolicy. Förslaget till reviderad förbundsordning har 
skickats till förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktigeförsamlingar för fastställande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-22
Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige 2019-06-18
Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Beslut skickas till
gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se

18



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 128 Dnr: KS 2019/702

Riktlinjer för samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Carola Granell (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 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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§ 129 Dnr: KS 2019/585

Nytt reglemente för kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för kommunstyrelsen i Stenungsunds 
kommun, att gälla fr.o.m. 2020-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande Reglemente och arbetsformer för 
kommunstyrelsen upphör att gälla 2020-01-01. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2018 att flytta viss myndighetsutövning från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnderna. Kommunfullmäktige beslutade också att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera relevanta styrdokument i syfte att 
möjliggöra flytten av myndighetsutövning, säkerställa att det som står i Uppdragsbeskrivning 
för den politiska organisationen 2019-2022 också står i reglementet, modernisera språk och i 
förekommande fall anpassa reglementena efter Sveriges kommuners och landstings 
rekommendationer. Förvaltningen har sett över reglementet för kommunstyrelsen och föreslår 
att ett nytt antas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-07-04
Förslag till Reglemente för kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun
Nu gällande reglemente

Beslut skickas till
Cecilia.vilen@stenungsund.se 
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§ 130 Dnr: KS 2019/586

Nytt reglemente för tekniska myndighetsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för tekniska myndighetsnämnden i 
Stenungsunds kommun, att gälla fr.o.m. 2020-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande Reglemente för tekniska myndighetsnämnden 
Stenungsunds kommun upphör att gälla 2020-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2018 att flytta viss myndighetsutövning från 
kommunstyrelsen till tekniska myndighetsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade också att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera relevanta styrdokument i syfte att 
möjliggöra flytten av myndighetsutövning, säkerställa att det som står i Uppdragsbeskrivning 
för den politiska organisationen 2019-2022 också står i reglementet, modernisera språk och i 
förekommande fall anpassa reglementena efter Sveriges kommuners och landstings 
rekommendationer. 
Förvaltningen har sett över reglementet för tekniska myndighetsnämnden och föreslår att ett 
nytt antas. I det nya reglementet framkommer nämndens nya ansvarsområden. Förslaget har 
varit på remiss hos tekniska myndighetsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-07-08
Förslag till Reglemente för tekniska myndighetsnämnden i Stenungsunds kommun
Reglemente för tekniska myndighetsnämnden, Stenungsunds kommun (nuvarande reglemente).
Yttrande 2019-08-29 från tekniska myndighetsnämnden (protokollsutdrag) 

Beslut skickas till
Tekniska myndighetsnämnden
Jennie.antonsson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 131 Dnr: KS 2019/587

Nytt reglemente för sociala myndighetsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för sociala myndighetsnämnden i 
Stenungsunds kommun, att gälla fr.o.m. 2020-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande Reglemente för sociala myndighetsnämnden 
Stenungsunds kommun upphör att gälla 2020-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2018 att flytta viss myndighetsutövning från 
kommunstyrelsen till sociala myndighetsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade också att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera relevanta styrdokument i syfte att 
möjliggöra flytten av myndighetsutövning, säkerställa att det som står i Uppdragsbeskrivning 
för den politiska organisationen 2019-2022 också står i reglementet, modernisera språk och i 
förekommande fall anpassa reglementena efter Sveriges kommuners och landstings 
rekommendationer. 
Förvaltningen har sett över reglementet för sociala myndighetsnämnden och föreslår att ett 
nytt antas. I det nya reglementet framkommer nämndens nya ansvarsområden. Förslaget har 
varit på remiss hos sociala myndighetsnämnden och förvaltningen har därefter justerat 
förslaget i enlighet med sociala myndighetsnämndens yttrande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-07-08
Förslag till Reglemente för sociala myndighetsnämnden i Stenungsunds kommun
Reglemente för sociala myndighetsnämnden, Stenungsunds kommun (nuvarande reglemente).
Yttrande från sociala myndighetsnämnden 2019-08-20 (protokollsutdrag)

Beslut skickas till
Sociala myndighetsnämnden
Camilla.holmgren@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 132 Dnr: KS 2019/514

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdestiderna för 2020 till följande datum:

23 januari – allmänpolitisk debatt
6 februari
5 mars
16 april
14 maj
10 juni (onsdag kl.17.00)
10 september
8 oktober
12 november
17 december

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattar beslut om sammanträdestider för 2020. Sammanträdena är på 
torsdagar klockan 18.00 om inget annat anges. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-26

Beslut skickas till
Richard.brown@stenungsund.se 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 133 Dnr: KS 2019/182

Redovisning av oavslutade motioner

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner.

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

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

Totalt finns sex obesvarade motioner. Motionerna är:
 Synliggöra alla skatter för anställda och arvoderade av Stenungsunds kommun – Maria 

Renfors (M). Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 2019-05-16. Uppdraget att 
besvara motionen gavs till kommunstyrelsen. 

 Miljöråd i Stenungsund – Lisbeth Svensson (L). Motionen anmäldes till 
kommunfullmäktige 2019-04-10. Uppdraget att besvara motionen gavs till en beredning. 

 Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg – Alexandra Odelsheim (SD). Motionen 
anmäldes till kommunfullmäktige 2019-03-07. Uppdraget att besvara motionen gavs till 
kommunstyrelsen.

 Förbud mot raketer och fyrverkerier i Stenungsunds kommun (Jimmy Löfgren (MP). 
Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 2019-03-07. Uppdraget att besvara motionen 
gavs till kommunstyrelsen.

 Kommunalt partnerskap – Eva Öhlin (O). Motionen anmäldes till KF 2018-10-08. 
Uppdraget att besvara motionen gavs till kommunstyrelsen.

Äldre än ett år
 Utöka och bredda kulturskolans verksamhet – Lisbeth Svensson (L). Motionen anmäldes 

till kommunfullmäktige 2017-05-22. Uppdraget att besvara motionen gavs till 
kommunstyrelsen.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

Utöver de sex motionerna ovan har en berednings motionssvar resulterat i ett uppdrag till 
kommunstyrelsen om att utreda möjligheten att erbjuda matdistribution i form av kylda 
matlådor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-02

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 134 Dnr: KS 2019/679

Nominering av styrelseledamot till Stiftelsen Profil Stenungsund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nominera Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner, till 
styrelseledamot i Stiftelsen Profil Stenungsund.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun ska nominera en styrelseledamot till Stiftelsen Profil Stenungsund. 
Med anledning av att kommunens nuvarande styrelseledamot ska avsluta sin anställning i 
kommunen behöver en ny ledamot nomineras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-05
Stadgar för stiftelsen Profil Stenungsund

Beslut skickas till
Stiftelsen Profil Stenungsund
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 135 Dnr: KS 2019/747

Motion - Inför av utmaningsrätt i Stenungsunds kommun - Maria 
Renfors (M)

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

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna i Stenungsund inkom den 25 september 2019 med en motion där de vill införa 
utmaningsrätt i Stenungsunds kommun. 

Beslutsunderlag
Motion 2019-09-25

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

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 136 Dnr: KS 2019/478

Anmälningsärende - Motion om tillgängliga och trygga gångstråk - 
Lisbeth Svensson (L)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om tillgängliga och trygga gångstråk inkommit från 
Lisbeth Svensson (L). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Svensson (L) har inkommit med en motion där hon vill att förvaltningen utreder 
status på de mest frekventerade gångstråken i centrum. 

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 2019-06-13

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se

28



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 137 Dnr: KS 2018/410

Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - 
Robert Jansson (ST)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Robert Jansson (ST) som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ersättare för Stenungsundspartiet.

Sammanfattning av ärendet
Robert Jansson (ST) har inkommit med begäran om entledigande som ersättare i 
kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 

Beslut skickas till
Länsstyrelsen
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 138 Dnr: KS 2018/410

Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - 
Anna-Karin Vernberg (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna-Karin Vernberg (M) som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ersättare för Moderaterna.

Sammanfattning av ärendet
Anna-Karin Vernberg (M) har inkommit med begäran om entledigande som ersättare i 
kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 

Beslut skickas till
Länsstyrelsen
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 140 Dnr: KS 2018/410

Begäran om entledigande som suppleant i styrelsen för 
Stenungsunds Energi och Miljö AB - Johan Arvidsson (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Johan Arvidsson (MP) som suppleant i styrelsen 
för Stenungsunds Energi och Miljö AB. 

Sammanfattning av ärendet
Johan Arvidsson (MP) har inkommit med begäran om entledigande som suppleant i styrelsen 
för Stenungsunds Energi och Miljö AB.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Beslut skickas till
Stenungsunds Energi och Miljö AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 140 Dnr: KS 2018/411

Val av suppleant i styrelsen för Stenungsunds Energi och Miljö AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ann-Marie Andersson-Farkas (MP) till suppleant i 
styrelsen för Stenungsunds Energi och Miljö AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jimmy Lövgren (MP) föreslår Ann-Marie Andersson-Farkas (MP) till suppleant i styrelsen för 
Stenungsunds Energi och Miljö AB.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jimmy Lövgrens (MP) 
förslag och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
Stenungsunds Energi och Miljö AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 141 Dnr: KS 2018/410

Begäran om entledigande som styrelseledamot i Stenungsunds 
Energi och Miljö AB - Tomas Olsson (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tomas Olsson (C) som styrelseledamot i 
Stenungsunds Energi och Miljö AB.

Sammanfattning av ärendet
Tomas Olsson (C) har inkommit med begäran om entledigande som styrelseledamot i 
Stenungsunds Energi och Miljö AB.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Beslut skickas till
Stenungsunds Energi och Miljö AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 142 Dnr: KS 2018/411

Val av styrelseledamot i Stenungsunds Energi och Miljö AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jesper Lundblad (C) till styrelseledamot i Stenungsunds 
Energi och Miljö AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Danielsson (C) föreslår Jesper Lundblad (C) till styrelseledamot i Stenungsunds 
Energi och Miljö AB.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Thomas Danielssons 
(C) förslag och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
Stenungsunds Energi och Miljö AB.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 143 Dnr: KS 2018/410

Begäran om entledigande som styrelseledamot i i stiftelsen 
Stenungsunds fjärrvärme - Tomas Olsson (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tomas Olsson (C) som styrelseledamot i stiftelsen 
Stenungsunds fjärrvärme. 

Sammanfattning av ärendet
Tomas Olsson (C) har inkommit med begäran om entledigande som styrelseledamot i 
stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme. 

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Beslut skickas till
Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 144 Dnr: KS 2018/411

Val av styrelseledamot i i stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jesper Lundblad (C) till styrelseledamot i stiftelsen 
Stenungsunds fjärrvärme.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Danielsson (C) föreslår Jesper Lundblad (C) till styrelseledamot i stiftelsen 
Stenungsunds fjärrvärme.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Thomas Danielssons 
(C) förslag och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-10

§ 145 Dnr: KS 2018/152

Begäran om uppdrag att se över ekonomi- och 
personalberedningens sammansättning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs

Förslag till beslut på sammanträdet
Carola Granell (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 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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