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Anslagsbevis

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

Kommunfullmäktige

Justeringsdatum: 2020-02-12
Paragrafer: 11-29 
Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-12
Datum då anslaget tas ned: 2020-03-05

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 11

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan enligt följande:

Tillkommande ärenden
 Enkel fråga till ordförande i Stenungsundhems styrelse Olof Lundberg (S) från Maria 

Renfors (M)
 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Bo Pettersson (S) från Maria Renfors 

(M)
 Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Christer Svensson (S)
 Begäran om entledigande som ledamot i ekonomi- och personalberedningen - Carola 

Granell (S)
 Val av ledamot till ekonomi- och personalberedningen
 Val av nämndeman
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 12

Allmänhetens frågestund

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har inkommit med frågor. Ordförande för tekniska myndighetsnämnden och 
beredningsledare för miljö och fysisk planering informerar om kommunens ärendeprocess. 

Inlägg i debatten
Morgan Anderson (S) och Håkan Hermansson (C) gör inlägg i debatten. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 13 Dnr: KS 2020/113

Enkel fråga till ordförande i Stenungsundhems styrelse Olof 
Lundberg (S) från Maria Renfors (M)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Maria Renfors (M) har ställt en enkel fråga till ordförande i Stenungsundhem som besvarar 
frågan. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
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2020-02-06

§ 14 Dnr: KS 2020/113

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Bo Pettersson (S) 
från Maria Renfors (M)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Maria Renfors (M) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande som besvarar 
frågan. 
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Justerare Rätt utdraget intygar
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§ 15 Dnr: KS 2020/3

Aktuell kommuninformation

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om aktuell kommuninformation.

 Utställning med Lars Lerin.
 Spontning och muddring i hamnen.
 Vård och omsorg, 10 lediga platser.
 Bokslut.
 Detaljplaner färdiga 2020.
 Pågående investeringar: Brudhammar förskola, Hallerna, LSS-boende Svenshögen, 

Utbyggnad Spekeröd förskola, Tallåsen solceller, Ucklum förskola/skola. 
 Stenungsundshem.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 16 Dnr: KS 2019/650

Bidrag för snöröjning av enskild väg

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, från vintersäsongen 2020/21, införa ett kommunalt bidrag 
för skötsel av snöröjning av enskilda vägar enligt dokumentet ”Regler för bidrag för 
snöröjning av enskilda vägar i Stenungsunds kommun, med följande ändring.

 Ta bort att bidraget per löpmeter räknas upp årligen enligt konsumentprisindex.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att från och med vintersäsongen 2020/21 införa ett 
kommunalt bidrag till enskilda väghållare för skötsel av snöröjning av enskilda vägar.

I budget för 2020 uppgår budgeterade medel för snöröjning av enskilda vägar till 970 tkr. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på regler för bidrag för snöröjning av enskild väg. 
Förslaget innehåller bland annat skrivningar om vilka som är bidragsberättigade, vilka nivåer 
som gäller för bidraget samt vad som sker när budgeten för snöröjning är förbrukad. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-01-13
Allmänna utskottet 2019-10-29
Tjänsteskrivelse 2019-08-06
Regler för bidrag för snöröjning av enskilda vägar i Stenungsunds kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Jakob Hallman (KD) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen förslag 
till beslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

Beslut skickas till
Helena.franzen@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 17 Dnr: KS 2014/155

Tilläggsavtal till markanvisning på CW Borgs väg

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till tidigare upprättat 
markanvisningsavtal fullständigt undertecknat 2018-06-26, mellan Stenungsunds kommun 
och Riksbyggen ekonomisk förening.

Jäv
Olof Lundberg (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Markanvisningsavtalet för CW Borgs väg/Snippen tecknat mellan Stenungsunds kommun och 
Riksbyggen ekonomisk förening förfaller 2020-03-13. Markanvisningsavtalet har givit 
Riksbyggen ekonomisk förening rätt att ensam förhandla med Stenungsunds kommun om 
förutsättningarna för genomförandet av exploateringen.

För att Riksbyggen ekonomisk förening ska få fortsatt rätt att ensam förhandla med 
Stenungsunds kommun har ett tilläggsavtal upprättats där Stenungsunds kommun förlänger 
avtalstiden med två år från det att tilläggsavtalet vinner laga kraft. I tilläggsavtalet är det 
endast avtalstiden som föreslås förlängas med två år, i övrigt ska det befintliga 
markanvisningsavtalet gälla med oförändrade villkor. Tilläggsavtalet är giltigt under 
förutsättning att avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-01-13
Tjänsteskrivelse 2020-01-13
Tilläggsavtal till markanvisningsavtalet
Markanvisningsavtal

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

Beslut skickas till
rasmus.edlund@riksbyggen.se
therese.brattfors@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 18 Dnr: KS 2019/920

Revidering av attestreglemente

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare attestreglemente och att anta det nya 
attestreglementet med följande tillägg:

- Förtydligande i näst sista stycket: ”För den högsta tjänstepersonen, 
kommundirektören, ska händelser enligt ovan attesteras av kommunstyrelsens 
ordförande (KSO), eller vid dennes frånvaro, vice KSO eller 2:e vice KSO i nämnd 
ordning.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med attestreglementet är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens 
ekonomiska transaktioner. Attest innebär att intyga att transaktionen är kontrollerad och felfri. 
Reglementet ska också bidra till en rättvisande redovisning. Tidigare antaget attestreglemente 
dnr 0539/03 upphör att gälla. Tidigare attestreglemente antogs 2003. Attestreglementet har 
omarbetats med uppdateringar och redaktionella justeringar. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-01-13
Tjänsteskrivelse 2019-11-19
Attestreglemente Stenungsunds kommun

Beslut skickas till
Therese.allansson@stenungsund.se

15



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 19 Dnr: KS 2019/961

Reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och 
Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderade bolagsordningar för Renova AB, 
Renova Miljö AB och Fastighetsaktiebolaget Rödingen enligt upprättat förslag.

Kommunens ombud uppdras att vid respektive bolagsstämma rösta för att de reviderade 
bolagsordningarna antas av bolagsstämman.

Jäv
Johan Jönsson (M) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Bolagsordningarna för Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighetsaktiebolaget Rödingen 
behöver revideras med anledning av den nya kommunallagen. Ärendet har initierats av 
Göteborgs Stadshus AB som föreslår att ägarkommunerna fastställer upprättade förslag till 
reviderade bolagsordningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-01-13
Tjänsteskrivelse 2019-12-03
Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och 
Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Beslut skickas till
Cecilia.vilen@stenungsund.se 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 20 Dnr: KS 2019/680

Ekonomisk utredning av föreningarnas behov av repetitionslokaler

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kartläggningen om kulturföreningarnas 
lokalbehov.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018 (§ 112) att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en ekonomisk utredning av föreningarnas behov av repetitionslokaler. 
Förvaltningen har under hösten 2019 genomfört en kartläggning gällande föreningarnas 
tillgång till och behov av repetitionslokaler. Utifrån kartläggningen bedömer förvaltningen att 
föreningarnas lokalbehov är tillgodosett och inte medför några ytterligare ekonomiska 
konsekvenser.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-12-11
Tjänsteskrivelse 2019-09-04
Bilaga ekonomi rep-lokaler 2019-11-04
Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 112

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut skickas till
Ulf.edman@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 21 Dnr: KS 2019/834

Ansökan om bidrag för Ung Företagsamhet (UF) 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Ung Företagsamhet 30 tkr i bidrag för året 2020 
(läsåret 2019/2020). Sektor stödfunktioner finansierar hälften av bidraget och sektor 
utbildning hälften i budget 2020.

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden och ideell utbildningsorganisation som 
utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom en särskild utbildning som heter UF-
företagande. UF har ansökt om ett stöd om 30 tkr för 2020 (läsåret 2019/2020). 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-01-13
Tjänsteskrivelse 2019-10-18
Rapport och ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson (S), Jimmy Lövgren (MP), Maria Renfors (M), 
Alexandra Ward Slotte (M) och Sanida Okanovic (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beslut skickas till
johan.sandahl@ungforetagsamhet.se
bjorn.wikman@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 22 Dnr: KS 2019/406

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 3 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 

3 beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-01-13
Välfärdsutskottet 2019-12-11
Tjänsteskrivelse 2019-10-24
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut. kvartal 3 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut skickas till
Anders.eggertsen@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 23 Dnr: KS 2019/1002

Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2020 samt högsta 
godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 
2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av delposter inom riksnormen för 
försörjningsstöd 2020 i enlighet med bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutar om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd 2020 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter 2020.

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 2020-01-13
Tjänsteskrivelse 2019-12-06
Riksnormen 201, delposter, bilaga 1

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut skickas till
Susanne.branalt@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 24 Dnr: KS 2020/25

Anmälan - Revisionsdialoger med kommunstyrelsen 2019

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att kommunrevisionen haft dialoger med kommunstyrelsen och 
att kommunfullmäktige fått den sammanfattande rapporten av dessa dialoger för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har som ett led i sin granskning av alla verksamheter under 2019 
genomfört dialoger med kommunstyrelsen vid fyra tillfällen. Syftet med dialogerna har varit 
att de nytillträdda revisorer en översiktlig bild av kommunstyrelsens verksamhets- och 
ekonomistyrning samt att identifiera riskområden.

Dialogerna har sammanfattats i en rapport som tillställs kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-09
Missiv av 2019-12-12
Revisionsrapport – revisionsdialoger med kommunstyrelsen 2019-11-18

Beslutsgång
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten. 

Beslut skickas till
hans.gillenius@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 25 Dnr: KS 2020/26

Anmälan - Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning och 
uppsiktsplikt 2019

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att revisionsrapporten – Granskning av kommunstyrelsens 
ekonomistyrning och uppsiktsplikt 2019, inkommit och emotser kommunstyrelsens svar på 
rapportens bedömningar och rekommendationer. 

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en 
ändamålsenlig ekonomistyrning, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges 
beslut. 
Syftet har även varit att granska om kommunstyrelsen har en tillräcklig och ändamålsenlig 
uppsikt över sin verksamhet, kommunala bolag, kommunalförbund, myndighetsnämnder och 
externa utförare. 
I granskningen har ett antal förbättringsområden identifierats. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-09
Missiv av 2019-12-12
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt 
2019

Inlägg i debatten 
Kommunrevisor Hans Gillenius (L) gör ett inlägg i debatten.

Beslut skickas till
hans.gillenius@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 26 Dnr: KS 2020/5

Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - 
Christer Svensson (S)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Christer Svensson (S) som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Begäran om ny uppräkning skickas till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Christer Svensson (S) har inkommit med en begäran om entledigande. 

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2020-02-05

Beslut skickas till
Länsstyrelsen
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 27 Dnr: KS 2020/5

Begäran om entledigande som ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen - Carola Granell (S)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Carola Granell (S) som ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen. 

Sammanfattning av ärendet
Carola Granell (S) har inkommit med en begäran om entledigande. 

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 28 Dnr: KS 2020/6

Val av ledamot till ekonomi- och personalberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Katja Nikula (S) till ledamot i ekonomi- och 
personalberedningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S) föreslår Katja Nikula (S) som ledamot i ekonomi- och personalberedningen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
Soltak AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-06

§ 29 Dnr: KS 2020/6

Val av nämndeman

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nominera Himan Mojtahedi (S) till nämndeman för 
mandatperioden 2020–2023.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S) föreslår Himan Mojtahedi (S) till nämndeman.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
uddevalla.tingsratt@dom.se
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