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Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst § 81 
Elisabeth Andreasson, sektorchef utbildning § 81 
Dennis Salenborn, säkerhetssamordnare § 81 
Richard Brown, kommunsekreterare 
 
Justeringsdag:  2020-05-20  
 
Justerare: Alexandra Odelsheim (SD) 
 Agneta Pettersson Bell (ST) 
 
 
 
 
Richard Brown Katja Nikula (S) Alexandra Odelsheim (SD) Agneta Pettersson Bell (ST) 
sekreterare ordförande justerare justerare 
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Kommunfullmäktige 
 
Justeringsdatum:  2020-05-20  
Paragrafer: 79-96  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-20 
Datum då anslaget tas ned: 2020-06-11 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Richard Brown  
sekreterare 
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§ 79  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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§ 80  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en fråga från allmänheten ställd till kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande Linda-Maria Hermansson (C) angående kommunens planer på att ”pausa” två 
förskoleavdelningar på Stora Höga förskola med följande fråga: 
 

 Anser kommunfullmäktige att detta beslut har tagits utifrån ett korrekt underlag och 
på ett korrekt vis? 
 

 Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Linda-Maria Hermansson (C) besvarar 
frågan och förklarar varför hon anser att beslutet har tagits utifrån ett korrekt underlag 
och på ett korrekt vis. 

 

 

 

 

 

7



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-05-14

  
 
 
 
 
§ 81 Dnr: KS 2020/3 
 
Aktuell kommuninformation 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetssamordnare Dennis Salenborn informerar om följande: 

 Industribranden på Borealis. 
 
Sektorchef socialtjänst Rickard Persson informerar om följande: 

 Sektor socialtjänsts åtgärder till följd av Covid-19-pandemin. 
 
Sektorchef utbildning Elisabeth Andreasson informerar om följande: 

 Sektor utbildnings åtgärder till följd av Covid-19-pandemin. 
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§ 82 Dnr: KS 2019/585 
 
Digitalt deltagande på kommunstyrelsens sammanträden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra deltagande på distans genom att föra in följande 
paragraf i kommunstyrelsens reglemente: 
 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Eftersom det kan förekomma sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Kommunstyrelsens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är 
uppfyllda. Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av införande av teknisk lösning och löpande 
driftskostnader ska belasta den politiska organisationens budget. 

Detta beslut gäller under samma tid som den politiska överenskommelsen om reducering av 
antalet mandat i Kommunfullmäktige, dock längst till och med den 30 september 2020.    

 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) har inkommit med en skrivelse den 27 april där hon vill möjliggöra 
deltagande på distans på kommunstyrelsens sammanträden.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-04-27 § 174 
Inkommen skrivelse från Maria Renfors (M) 2020-04-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) och Maria Renfors (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
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och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Eftersom det kan förekomma sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Kommunstyrelsens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är 
uppfyllda. Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av införande av teknisk lösning och löpande 
driftskostnader ska belasta den politiska organisationens budget. 

Detta beslut gäller under samma tid som den politiska överenskommelsen om reducering av 
antalet mandat i Kommunfullmäktige, dock längst till och med den 30 september 2020.   

Nedzad Deumic (KD) tillstyrker Jan Rudéns (S) och Maria Renfors (M) förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) och 
Maria Renfors (M) förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
Helena.maxon@stenungsund.se 
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§ 83 Dnr: KS 2020/277 
 
Utökning av VA-verksamhetsområde för Starrkärr 2:76 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och 
spillvatten för Starrkärr 2:76 samt kommande avstyckning, i enlighet med kartbilaga daterad 
2020-04-01.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Starrkärr 2:76 har inkommit med en ansökan om att ansluta sig till 
kommunalt vatten och spillvatten. Del av Starrkärr 2:65 samt Starrkärr 2:76 ingår i dagsläget 
inte i ett verksamhetsområde. Det kommer att göras en avstyckning från Starrkärr 2:76. 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat områden där samtliga fastigheter är anslutna till 
befintliga VA-ledningar. Fastigheten ligger även i direkt angränsning mot befintligt 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Kommunens ledningar för vatten och 
spillvatten kommer att anläggas över en privat fastighet. 
 
Ett verksamhetsområde bestäms av huvudmannen, kommunen, och utgör en gräns inom 
vilken vattentjänstlagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. 
 
För att kunna ta ut taxa inom LAV (Lag om allmänna vattentjänster) måste fastigheten ingå i 
ett verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-04-27 § 148 
Tjänsteskrivelse 2020-03-30 
Översiktskarta 2020-04-01 
Kartbilaga 2020-04-01 
 
Beslut skickas till 
Fastighetsägare Starrkärr 2:76 
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§ 84 Dnr: KS 2019/29 
 
Tilläggsavtal till tidigare tecknat medfinansieringsavtal med 
Trafikverket gällande bostäder och förskola på Kvarnhöjden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsavtal tecknas, till medfinansieringsavtal (tecknat 
2019-06-11) med Trafikverket, för ny bedömd kostnad om cirka 8,3 mnkr. Kostnaden ryms 
inom exploateringsprojektet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 m.fl har 
Stenungsunds kommun tecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket (2019-06-11) för 
anläggningskostnader av vänstersvängfält på väg 574; kostnaderna bedömdes då till cirka 4,5 
mnkr. Trafikverket har nu meddelat en ny bedömd kostnad på cirka 8,3 mnkr där Trafikverket 
tar fram ett tilläggsavtal för kostnadsökningen.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-04-27 § 151 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 
Bilaga, Medfinansieringsavtal mellan Stenungsunds kommun och Trafikverket 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S), Alexandra Ward Slotte (M) och Ulla Johansson (SD) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut skickas till 
jessica.andersson2@stenungsund.se 
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§ 85 Dnr: KS 2020/237 
 
Lokala avfallsföreskrifter 2020 för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala avfallsföreskrifter. De lokala 
avfallsföreskrifterna börjar gälla från och med 2020-07-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har tillsammans med Göteborgsregionen, där Stenungsunds kommun 
ingår, en avfallsplan som är gällande till och med 2020 och som de lokala 
avfallsföreskrifterna är kompatibla med.  
 
Under hösten 2019 har Göteborgsregionen tillsammans med medlemskommunerna arbetat 
fram ett nytt förslag till Avfallsplan som har samråtts i alla medlemskommunerna. Den nya 
avfallsplanen förväntas antas under innevarande år.  
 
I samband med att avfallsplanen har arbetats om har förvaltningen sett över de lokala 
föreskrifterna för att anpassa dessa till den nya avfallsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-04-27 § 153 
Allmänna utskottet 2020-03-24 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Styrdokument - Lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun 
Yttrande från Naturskyddsföreningen 
 
Beslut skickas till 
Michael.koohler@stenungsund.se 
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§ 86 Dnr: KS 2019/794 
 
Utredning om borgensförbindelse för bredband 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Södra Fräkne fiberförenings ansökan om 
borgensförbindelse. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
borgensförbindelse för bredband inom Stenungsunds kommun. Kommunstyrelsen beslutade 
den 13 januari 2020 att återremittera ärendet för komplettering med underlag om föreningens 
ekonomiska ställning samt budget och verksamhetsplan. Förvaltningens generella bedömning 
är att föreningens ekonomiska situation ser god ut framöver, då de redovisar ett positivt 
resultat före avskrivningar. Bedömningen förutsätter emellertid att föreningen får bukt med 
den tillfälliga likviditetsbristen som beror på att det sista bidraget från Jordbruksverket betalas 
ut 2021 då investeringen är färdigställd. Detta är också anledningen till ansökan om 
borgensförbindelse.  
 
Mot bakgrund av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip samt 
kommunens finanspolicy och kommunfullmäktiges Program för bredband bedömer 
förvaltningen att föreningens ansökan om borgensförbindelse bör avslås.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-04-27 § 158 
Tjänsteskrivelse 2020-04-20 
Södra Fräkne balansrapport 2019 
Södra Fräkne resultatrapport 2019 
Södra Fräkne verksamhetsbeskrivning 2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår att kommunfullmäktige avslår Södra Fräkne fiberförenings 
ansökan om borgensförbindelse. 
 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att kommunfullmäktige avslår Södra Fräkne 
fiberförenings ansökan om borgensförbindelse. 
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Jan Rudén (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut samt att en borgensavgift på 
0,25 % tas ut.  
 
Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ulla Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige avslår Södra Fräkne fiberförenings 
ansökan om borgensförbindelse. 
 
Lennart Svensson (L) föreslår att kommunfullmäktige avslår Södra Fräkne fiberförenings 
ansökan om borgensförbindelse. 
 
Alexandra Ward-Slotte (M) föreslår att kommunfullmäktige avslår Södra Fräkne 
fiberförenings ansökan om borgensförbindelse. 
 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att kommunfullmäktige avslår Södra Fräkne fiberförenings 
ansökan om borgensförbindelse. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. 
Ordföranden ställer bifall mot avslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla Södra Fräkne fiberförenings ansökan om borgensförbindelse. 
 
Votering begärs och genomförs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst för bifall. 
Nej-röst för avslag. 
 
Om bifall vinner frågar ordföranden om tilläggsyrkandet. Om avslag vinner faller 
tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Följande ledamöter röstar Ja: Katja Nikula (S), Linda-Maria Hermansson (C), Melisa Nilsson 
(S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Sanida Okanovic (S), Olof Lundberg (S), Jan Rudén (S), 
Himan Mojtahedi (S), Ritva Stubelius (S), Håkan Hermansson (C) och Emma Ramhult (V). 
 
Följande ledamöter röstar Nej: Agneta Pettersson Bell (ST), Maria Renfors (M), Michael 
Ernfors (M), Johan Jönsson (M), Helena Nävergårdh (M), Martin Brink (M), Alexandra 
Ward-Slotte (M), Peter Öberg (M), Lisbeth Svensson (L), Lennart Svensson (L), Nedzad 
Deumic (KD), Alexandra Odelsheim (SD), John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD) och 
Glenn Ottosson (SD). 
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Följande ledamöter avstår från att rösta: Jimmy Lövgren (MP) 
 
Med 11 ja-röster och 15 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå Södra Fräkne fiberförenings ansökan om borgensförbindelse. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
kjell.tallberg@telia.com 
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§ 87 Dnr: KS 2019/6 
 
Undanta dröjsmålsränta för organisationer under coronakrisen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att följande undantag från gällande riktlinjer för kravhantering 
ska gälla:  
 

 Organisationer som med anledning av covid-19-relaterade problem har beviljats 
anstånd ska inte debiteras dröjsmålsränta vid för sent inbetalda räkningar 

 
Undantaget gäller för alla anstånd som har meddelats under år 2020. Undantaget upphör att 
gälla 2020-12-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunens riktlinjer för kravhantering framgår att dröjsmålsränta utgår enligt 
bestämmelserna i Räntelagen, vilket innebär en referensränta plus 8 procentenheter. Ränta 
utgår från förfallodagen. Med anledning av Covid-19 och för att ekonomiskt underlätta för 
organisationer föreslås att dröjsmålsränta inte debiteras för de organisationer som har anstånd 
med anledning av covid-19-relaterad problematik.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-04-27 § 160 
Tjänsteskrivelse 2020-04-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Anette.oscarsson@stenungsund.se 
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§ 88 Dnr: KS 2019/911 
 
Utredning - Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Stenungsunds kommun”. Riktlinjerna gäller tills vidare. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 25 november 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till riktlinjer för avgiftsfri grundskola i Stenungsunds kommun. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer i syfte att säkerställa att alla elever kan 
delta i verksamheten på lika villkor genom att avgifter inte tas ut. 
 
De grundläggande principerna i riktlinjerna är följande: 
 
 Alla aktiviteter som förskoleklass, grundskola och grundsärskola ordnar ska vara öppna 

för alla elever. Inga öppna avgifter eller så kallade dolda avgifter får förekomma. 
 Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan 

kostnad. 
 Alla former av verksamhet i skolan såsom studieresor och studiebesök samt aktiviteter i 

anslutning till idrotts- och friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga 
medel inom den ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, genom projektmedel 
eller annan extern finansiering. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-04-27 § 156 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 
Tjänsteskrivelse 2020-02-13 
Förslag till riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 
Stenungsunds kommun 
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 310 
Yrkande från Melisa Nilsson (S) 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Melisa Nilsson (S) och Emma Ramhult (V) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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§ 89 Dnr: KS 2020/318 
 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv och 
Kusts styrelse för verksamhetsåret 2019.  

Jäv 
Agneta Pettersson Bell (ST) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt förbundsordningen för samordningsförbundet mellan Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Västra Götalandsregionen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö ska samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning och 
förvaltningsberättelse och handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets 
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-04-27 § 150 
Tjänsteskrivelse 2019-11-03 
Följebrev ansvarsfrihet 2020-03-31 
Styrelseprotokoll § 114 2020-03-20  
Styrelseprotokoll § 115 2020-03-20 
Årsredovisning verksamhetsåret 2019, 2020-03-20 
Revisorernas årsberättelse 2019, 2020-03-20  
 
Beslut skickas till 
ann-katrin.osterman@arbetsformedlingen.se   
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-05-14

  
 
 
 
 
§ 90 Dnr: KS 2020/354 
 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja ersättningsnivån för hemtjänst och hemsjukvård vid 
tillfällig vistelse i annan kommun till 426 kr/timme för hemtjänst och 688 kr/timme för 
hemsjukvård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Västkom rekommenderar årligen ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård som utförs 
av annan kommun än hemkommunen. För 2020 rekommenderar Västkom att nivåerna höjs 
till 426 kr/timme för hemtjänst och 688 kr/timme för hemsjukvård. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-04-27 § 168 
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 
Styrelseprotokoll 200324 Västkom  
TU Hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 200324 Västkom 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-05-14

  
 
 
 
 
§ 91 Dnr: KS 2020/221 
 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa uppdatering av riktlinjer för försörjningsstöd i 
Stenungsunds kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns riktlinjer för försörjningsstöd uppdaterats med anledning av 
förändringar i lagar och förordningar, socialstyrelsens riktlinjer, samordning med 
Göteborgsregionen (GR) och behov som underlättar vid digitalisering.  
 
De förändringar som gjorts i texten förutom att den har klarspråksgranskats är följande: 
 

 Barnrättsperspektivet har förtydligats med anledning av att FN:s barnkonvention har 
blivit lag 2020-01-01 vilket innebär att barnets bästa alltid komma i främsta rummet 
och alltid beaktas, utredas och redovisas i beslutsprocessen i enlighet med konvention 
artikel 3. (sid 5) 

 Process kring överklagandet har förändrats såtillvida att om en myndighet ändrar ett 
beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen. 
(Sid 9) 

 Förtydligande gällande bedömningar vid våld i nära relationer i enlighet med 
kommunens ansvar för brottsoffer reglerat i 5 kap 11 § SoL. (sid 11) 

 För att underlätta handläggning har en specifik summa hemförsäkring tagits bort och 
istället godkänns grundhemförsäkring. Det medför att små delavslag kan undvikas. 
(Sid 16) 

 Fritidspengen har försvunnit 
 I enlighet med GR:s modell för begravningskostnader har riktlinjen ändrats så att 50% 

av prisbasbeloppet kan beviljas vilket innebär att alla utgifter slås samman istället för 
som tidigare där begravningskostnader beräknades utifrån olika delposter. (Sid 17) 

 I enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer har anvisning gällande kostnader för dator 
och internetuppkoppling lagts till. (Sid 18) 
 

Lokala bestämmelser beslutat i nämnd är oförändrade. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-05-14

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-04-27 § 162 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
susanne.branalt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-05-14

  
 
 
 
 
§ 92 Dnr: KS 2020/319 
 
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1, 2020 
 
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.  

Sammantaget gäller det fem beslut varav fyra gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för 
vuxna och ett gäller LSS 9.10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-04-27 § 164 
Tjänsteskrivelse reviderad efter kommunstyrelsen - Rapport om ej verkställda biståndsbeslut 
kvartal 1, 2020, 2020-04-30 
Reviderad efter kommunstyrelsen Bilaga 1 – Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1, 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-05-14

  
 
 
 
 
§ 93 Dnr: KS 2020/5 
 
Begäran om entledigande från samtliga politiska uppdrag - Martin 
Hollertz (L) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Martin Hollertz (L) från följande politiska uppdrag 
i Stenungsunds kommun: 
 

- Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige 
- Ersättare i kommunstyrelsen 
- Vice ordförande i Stenungsunds Energi och Miljö AB 
- Vice ordförande i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 

 
Sammanfattning av ärendet 
Martin Hollertz (L) har inkommit med en begäran om entledigande från samtliga politiska 
uppdrag i Stenungsunds kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2020-05-05 
 
Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 
Soltak AB 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 
Stenungsunds Energi och Miljö AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-05-14

  
 
 
 
 
§ 94 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av ersättare i kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Möller Berntsson (L) till ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) föreslår Maria Möller Berntsson (L) till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Lisbeth Svenssons (L) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-05-14

  
 
 
 
 
§ 95 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av vice ordförande i Stenungsunds Energi och Miljö AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Svensson (L) till ledamot och tillika vice 
ordförande och Ingemar Hadartz (L) till ersättare i Stenungsunds Energi och Miljö AB:s 
styrelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) föreslår Lennart Svensson (S) till ledamot och tillika vice ordförande 
och Ingemar Hadartz (L) till ersättare i Stenungsunds Energi och Miljö AB:s styrelse. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Lisbeth Svenssons (L) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
Stenungsunds Energi och Miljö AB 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-05-14

  
 
 
 
 
§ 96 Dnr: KS 2020/6 
 
Val av vice ordförande i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Svensson (S) till ledamot och tillika vice 
ordförande och Ingemar Hadartz (L) till ersättare i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärmes 
styrelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) föreslår Lennart Svensson (S) till ledamot och tillika vice ordförande 
och Ingemar Hadartz (L) till ersättare i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärmes styrelse. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Lisbeth Svenssons (L) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Soltak AB 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 
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