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Anslagsbevis

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

Kommunfullmäktige

Justeringsdatum: Kommunkansliet 2019-09-17 
Paragrafer: 101-119 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-17
Datum då anslaget tas ned: 2019-10-08

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare
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§ 101

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan enligt följande:

Utgående ärende
- Aktuell kommuninformation.
- Val av representanter till ägarråd och medlemssamråd.
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§ 102 Dnr: KS 2019/509

Revidering av aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för 
SOLTAK AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna reviderad bolagsordning för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05. 
2. godkänna reviderat aktieägaravtal mellan ägarkommunerna i SOLTAK AB enligt upprättat 
förslag 2019-06-05. 
3. godkänna reviderat ägardirektiv för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05.
4. Aktieägaravtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och av 
kommundirektören. 
5. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK AB rösta för 
beslut i enlighet med det som följer av p. 1-3 ovan. 
6. Detta beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut, punkterna 1-3 ovan, fattas av 
kommunfullmäktige i respektive ägarkommun i SOLTAK AB.

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

Sammanfattning av ärendet
SOLTAK är ett aktiebolag som ägs av Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns 
kommun och Lilla Edets kommun.  Bolaget ska tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och 
servicetjänster inom bland annat verksamhetsområdena löne- och ekonomiadministration, IT-
drift och support. 

Bolagets styrelse har tagit initiativ till en revidering av bolagsordningen, aktieägaravtalet och 
ägardirektivet för SOLTAK. Syftet med revideringarna är till att SOLTAK ska få ökade 
möjligheter att bedriva verksamheten effektivt och för att tillgodose målet med samverkan. 
Vidare är syftet att SOLTAK ska stärka sin ekonomi och minska sårbarheten ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. 

I de reviderade styrdokumenten framgår bolaget ska tillse att verksamheten är fullt ut 
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finansierad genom avtal med ägarkommunerna. Bolagets budget, som ska beslutas efter 
samråd med ägarkommunerna, får således inte vara underfinansierad.  
Ägarrådet har diskuterat de föreslagna revideringarna utifrån ägarkommunernas och bolagets 
behov. Ägarrådet tillstyrker förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-25
Anteckningar från ägarråd i SOLTAK AB 2019-06-05
Förslag till Bolagsordning
Förslag till Ägaravtal
Förslag till Aktieägardirektiv

Inlägg i debatten
Wouter Fortgens (M) och Katja Nikula (S) gör inlägg i debatten och tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut skickas till
pertti.heina@soltakab.se
lena.ohlen@soltakab.se
kommun@kungalv.se
kommun@tjorn.se
kommun@lillaedet.se
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§ 103 Dnr: KS 2019/485

Svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsens svar på löpande granskning 2018.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
löpande granskning av kommunens redovisning och interna kontroll.  

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det inom den interna kontrollen finns vissa 
områden där förbättringar kan ske. 

Förvaltningen har noterat revisorernas iakttagelser och har åtgärdat eller kommer att göra 
åtgärder för att förbättra processerna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-28
Missivbrev löpande granskning 2018
Rapport löpande granskning 2018

Inlägg i debatten
Agneta Pettersson Bell (ST) gör ett inlägg i debatten och tillstyrker kommunstyrelsens förslag 
till beslut.

Beslut skickas till
hans.gillenius@stenungsund.se
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§ 104 Dnr: KS 2019/241

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande 
produkter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Göteborgs kommun vid handläggning av tillstånd och tillsyn 
enligt lag om tobak och liknande produkter för ärenden i Stenungsunds kommun ska ta ut de 
avgifter som är fastställda och framledes fastställs av Göteborgs kommuns 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2019 att lämna över handläggningen av tillstånd 
och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) till tillståndsenheten i 
Göteborgs stad. Enligt det framtagna avtalet med Göteborgs stad ska Stenungsunds kommun 
inte betala några särskilda avgifter. Istället ska alla avgifter från sökande och tillsynade 
tillfalla tillståndsenheten. För att avgift ska kunna tas ut måste Stenungsunds kommun 
fastställa vilka avgifter som ska tillämpas. Förslaget är att de avgift som har fastställs och 
framledes fastställs av Göteborgs kommunfullmäktige ska tillämpas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-12
Protokoll från Göteborgs kommunfullmäktige

Inlägg i debatten
Morgan Andersson (S) gör ett inlägg i debatten och tillstyrker kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Beslut skickas till
Peter.berg@socialresurs.goteborg.se
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§ 105 Dnr: KS 2019/6

Revidering av riktlinjer för kravhantering av obetalda 
barnomsorgsavgifter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1.    Riktlinjer för kravhantering, rubrik ”4.3 Inkassokrav och betalningsföreläggande” utökas 
med följande text som sista stycke:

Vid obetalda förskolefakturor samverkar sektor utbildning med sektor socialtjänst före 
ansökan om betalningsföreläggande lämnas till Kronofogdemyndigheten.

2.  Sektor utbildning får i uppdrag att utveckla sina rutiner kring fakturering och ökad 
betalningsbenägenhet av barnomsorgsavgifter samt tydligt informera om förenklad betalning 
och påföljder vid utebliven betalning på hemsidan.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera 
regelverket gällande förskola och pedagogisk omsorg samt upphäva tidigare dokument. 

Reservation
Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog under början av 2018 nya riktlinjer för kravhantering. Syftet med de 
nya riktlinjerna var att enhetligöra riktlinjerna för kommunerna som ingår i SOLTAK. Enligt 
nu gällande riktlinjer finns inga sanktionsåtgärder inom förskolan, fritidshem eller pedagogisk 
omsorg, vilket innebär att det inte får några konsekvenser när vårdnadshavare inte betalar 
barnomsorgsavgiften. 

Totalt uppgår kommunens fordran vad gäller obetalda barnomsorgsavgifter till 468 tkr, vilket 
är en uppgång under 2018 med 220 tkr. Fordran påverkar resultatet för 2018 negativt. 
Fortsätter fordringsökningen påverkar det kommunens resultat negativt även för år 2019 och 
framåt. Förvaltningen föreslår en revidering av riktlinjerna för kravhantering som ska göra det 

11



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-09-12

möjligt att stänga av barn från förskolan i de fall vårdnadshavare inte betalar 
barnomsorgsavgiften. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-30
Riktlinjer för kravhantering

Förslag till beslut på sammanträdet
Melisa Nilsson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Janette Olsson (S), Johnny Alexandersson 
(S), Jan Alexandersson (V), Sanida Okanovic (S) och Katja Nikula (S) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut och föreslår som tillägg att kommunfullmäktige beslutar 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera regelverket gällande förskola och 
pedagogisk omsorg samt upphäva tidigare dokument.

Maria Renfors (M), Alexandra Ward Slotte (M) och Nedzad Deumic (KD) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med 
formuleringen under punkt 4.4 i ”Riktlinjer för kravhantering” att ”Uppsägning av plats på 
barnomsorg eller skolbarnomsorg sker efter beslut av verksamhetschef. Så snart två obetalda 
räkningar har förfallit och gäldenären ej har hörts av ska en prövning ske för att säga upp 
platsen. Vårdnadshavare kan inte få en ny plats om skuld finns för obetald avgift gällande 
barnomsorg eller skolbarnomsorg. Allmän förskola (avgiftsfri rätt för 3-5 åringar till 525 
timmar/skolår) berörs inte av en sådan uppsägning”.

Inlägg i debatten
Otto Ericsson (Oberoende), John Hansson (SD) och Ulla Johansson (SD) gör inlägg i 
debatten. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två grundförslag. Ordföranden ställer kommunstyrelsens 
förslag och Maria Renfors (M) med fleras förslag mot varandra och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och ska genomföras. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för Maria Renfors (M) med fleras förslag till beslut. 

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Carola Granell (S), Sanida Okanovic (S), Melisa Nilsson (S),
Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Katja Nikula (S), Johnny Alexandersson 
(S), Janette Olsson (S), Jan Rudén (S), Roger Andersson (S), Gunnel Lundgren (S), Claes
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Olsson (S), Ida Melin (S), Göran Andtbacka (S), Linda-Maria Hermansson (C), Thomas
Danielsson (C), Tomas Olsson (C), Helena Järpsten (ST), Robert Engström (ST), Agneta 
Pettersson Bell (ST), Conny Nilsson (V), Jan Alexandersson (V), Birgit Lövkvist (V), Jimmy 
Lövgren (MP), Charlotte Edström (MP) och Otto Ericsson (Oberoende).

Följande ledamöter röstar nej: Lillemor Arvidsson (M), Maria Renfors (M), Mats Gjertz (M), 
Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), Martin Brink (M), 
Maggie Robertsson (M), Alexandra Ward Slotte (M), Camilla Brocker (M), Torgny Wiking 
(M), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L), Martin Hollertz (L), Lennart Svensson (L), 
Lena Hedlund (KD), Nedzad Deumic (KD), Marie-Louise Ericsson (KD), Alexandra 
Odelsheim (SD) Håkan Larsson (Oberoende), John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD), 
Glenn Ottosson (SD) och Rolf Malmborg (SD)

Med 26 ja-röster mot 24 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut..

Beslutsgången fortsätter
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Melisa Nilssons (S) 
med fleras tilläggsförslag och konstaterar att så sker.  
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§ 106 Dnr: KS 2018/209

Utökat verksamhetsområde Svenshögen för vatten och spillvatten

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet i Svenshögen för kommunalt 
vatten och spillvatten för fastigheter i enlighet med kartbilaga daterad 2019-06-26. 

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett beslut om att bygga ut vatten och spillvatten från Svenshögens reningsverk och 
vattenverk till bostadsområdena i söder, ett verksamhetsområde med två tjänster. Inom 
områdena, Svartehallen och Sågen kommer det att byggas ut för kommunalt vatten och 
avlopp (spill- och dagvatten), ett verksamhetsområde med tre tjänster. I och med utbyggnaden 
är kommunen skyldig att upprätta ett verksamhetsområde. 

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet avser. Detta ärende omfattar 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten mellan Svenshögens vattenverk och reningsverk 
fram till områdena i söder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11
Kartbilaga VS 2019-06-26
Översiktskarta 2019-06-14
Lista över ingående fastigheter VS

Inlägg i debatten
Jan Rudén (S) gör ett inlägg i debatten och tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 107 Dnr: KS 2018/209

Utökat verksamhetsområde vatten spillvatten och dagvatten 
Svenshögen (Svartehallen och Sågen)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet i Svenshögen (Svartehallen och 
Sågen) för kommunalt vatten, spill- och dagvatten för fastigheter i enlighet med kartbilaga 
daterad 2019-06-26. 

Sammanfattning av ärendet
Tidigare kommunala beslut finns om att bygga ut vatten och spillvatten från Svenshögens 
reningsverk och vattenverk till bostadsområdet i söder. Inom områdena, Svartehallen och 
Sågen kommer det att byggas ut för kommunalt vatten och avlopp (spill- och dagvatten), ett 
verksamhetsområde med tre tjänster. I och med utbyggnaden är kommunen skyldig att 
upprätta ett verksamhetsområde. 

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet avser. Detta ärende omfattar 
verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten inom områdena Svartehallen och Sågen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-17
Kartbilaga VSD 2019-06-26
Översiktskarta 2019-06-14
Lista över ingående fastigheter VSD

Inlägg i debatten
Morgan Andersson (S) gör ett inlägg i debatten och tillstyrker kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
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§ 108 Dnr: KS 2019/53

Planskild GC-överfart Solgårdsvägen/Bohusbanan

Beslut
Kommunfullmäktige föreslår att Trafikverket genomför en säker gång/cykel-överfart över 
Bohusbanan/Solgårdsvägen av typen ljus/ljud/bom.

Sammanfattning av ärendet
Efter beslut om att stänga gång och cykel-överfarter (GC-överfart) för Bohusbanan vid 
Solgårdsvägen och Södra vägen har Trafikverket utrett olika alternativ på åtgärder för att en 
säker passage kan öppnas igen vid läget för Solgårdsvägen.

De tre huvudalternativ som studerats är tunnel, bro samt ljus/ljud/bom.

Tunneln och bron byggs helst i samband med projekt Resecentrum 2023 då tåget ändå stängs 
ned en längre tid. Eventuellt kan en bro komma till stånd något tidigare med ett kortare 
tågstopp (ca 1-2 månader). En lösning med ljus/ljud/bom måste utredas men uppskattas kunna 
genomföras inom ett år. Kostnaderna för tunnel och bro ska delas lika mellan Trafikverket 
och kommunen medan åtgärden med ljus/ljud/bom tas i sin helhet av Trafikverket.

Förvaltningen förordar ljus/ljud/bom som åtgärd för en säker passage vid Solgårdsvägen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-28
Rapport – GC passage Bohusbanan Solgårdsvägen

Inlägg i debatten
Linda-Maria Hermansson (C), Jan Rudén (S) och Maria Renfors (M) gör inlägg i debatten och 
tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 109 Dnr: KS 2019/157

Översyn av avfallstaxan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad avfallstaxa. Justering av avfallstaxan enligt 
index får bara ske efter särskilt justeringsbeslut i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunens avfallsverksamhet är så kallad taxefinansierad verksamhet. Det innebär att inga 
skattemedel finansierar verksamheten. Istället finansieras den genom att en av 
kommunfullmäktige fastställd avgift tas ut av hushåll och verksamheter. Avgiften ska täcka 
kostnader för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avgiften ska på så 
vis täcka drift och underhåll men även de investeringar som är nödvändiga. Enligt 
miljöbalken ska avgiften bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga 
planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Avfallsverksamheten ska under en 
treårsperiod uppvisa ett nollresultat.

Allmänna utskottet beslutade den 26 mars 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
till kommunstyrelsen med förslag om att avfallstaxan ska ligga kvar på 2019 års nivå de 
kommande åren utan indexreglering. Justering enligt index får endast ske efter särskilt 
justeringsbeslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-03
Avfallstaxa 2016 med ny formulering kring indexreglering
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§ 110 Dnr: KS 2018/481

Uppdrag att ta fram klimatanpassningsplan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsen till politisk styrgrupp i arbetet med att 
ta fram en klimatanpassningsplan som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat. Med de klimatförändringar 
som ses redan i dag och de som kan förväntas, ändras förutsättningarna för hela samhället. 
Städer och tätbebyggda områden är särskilt känsliga för klimateffekter som översvämning och 
ökade temperaturer. Det är därför helt avgörande att den fysiska planeringen och utvecklingen 
av dessa områden tar hänsyn till kommande förändringar i klimatet.

Stenungsunds kommun står härmed inför processen att ta fram en klimatanpassningsplan som 
ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Genom en klimatanpassningsplan så identifierar och 
genomför kommunen åtgärder för att anpassa samhället till de förändringar som märks redan 
idag och de som inte kan förhindras i framtiden. Klimatets förändringar berör samhällets alla 
sektorer och det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade. En medveten 
långsiktig planering innebär en rad åtgärder för att anpassa samhället till kommande 
klimatförändringar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Bilaga 1: Projektplan klimatanpassning

Inlägg i debatten
Melisa Nilsson (S), Jimmy Lövgren (MP) och Lennart Svensson (L) gör inlägg i debatten och 
tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut skickas till
miljo@stenungsund.se
plan@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-09-12

§ 111 Dnr: KS 2019/406

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut, kvartal 1 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
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2019

Inlägg i debatten
Agneta Pettersson Bell (ST) gör ett inlägg i debatten.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-09-12

§ 112 Dnr: KS 2019/549

Anmälningsärende - Motion on införande av språkkrav i svenska för 
anställning inom vård och omsorg - Alexandra Odelsheim (SD)

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

Sammanfattning av ärendet
Alexandra Odelsheim (SD) inkom den 8 juli 2019 med en motion där hon vill införa 
språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg. 

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

Beslutsunderlag
Motion 2019-07-08
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-09-12

§ 113 Dnr: KS 2019/551

Anmälningsärende - Motion om förbud mot passiv insamling av 
pengar - Alexandra Odelsheim (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om förbud mot passiv insamling av pengar inkommit 
från Alexandra Odelsheim (SD). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande 
remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Alexandra Odelsheim (SD) inkom den 7 juli 2019 med en motion där hon vill införa förbud 
mot passiv insamling av pengar.  

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 2019-07-07
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-09-12

§ 114 Dnr: KS 2019/550

Anmälningsärende - Motion om kameraövervakning - Johan 
Jönsson (M)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om införande av kameraövervakning inkommit från 
Johan Jönsson. Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Johan Jönsson (M) inkom den 8 juli 2019 med en motion där han vill införa 
kameraövervakning. 

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 2019-07-08
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-09-12

§ 115 Dnr: KS 2018/410

Begäran om entledigande som ledamot i Solgårdsterrassen AB:s 
styrelse - Gunnar Lidén

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Gunnar Lidén som ledamot i Solgårdsterrassen 
AB:s styrelse. 

Sammanfattning av ärendet
Gunnar Lidén har inkommit med begäran om entledigande.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-07-30

Beslut skickas till
servicedesk.lon@soltakab.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-09-12

§ 116 Dnr: KS 2018/411

Val av ledamöter till Solgårdsterrassen AB:s styrelse

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Svensson (L) till ledamot i Solgårdsterrassen 
AB:s styrelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) föreslår Lennart Svensson (L) till ledamot i Solgårdsterrassen AB:s 
styrelse.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) 
förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
servicedesk.lon@soltakab.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-09-12

§ 117 Dnr: KS 2018/410

Begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen - Peter 
Modig (ST)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Peter Modig (ST) som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Peter Modig (ST) har inkommit med en begäran om entledigande.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-08-28

Beslut skickas till
servicedesk.lon@soltakab.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-09-12

§ 118 Dnr: KS 2018/411

Val av ersättare i kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christian León Lundberg (ST) till ersättare i 
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår Christian León Lundberg till ersättare i 
kommunstyrelsen.  

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson 
Bells (ST) förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
servicedesk.lon@soltakab.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-09-12

§ 119 Dnr: KS 2018/411

Val av nämndemän

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer till nämndemän för mandatperioden 
2020-2023:

Morgan Andersson (S)
Ida Melin (S)
Christer Svensson (S)
Claes Olsson (S)
Sara Hohlfält (ST)
Camilla Pedersen (C)
Carl Ramhult (V)
Lars Algården (M)
Sven-Gustaf Axelsson (M)
Torgny Wiking (M)
Mats Gjertz (M)
Raoul Hector (L)
Ulla Johansson (SD)

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S) föreslår Morgan Andersson (S), Ida Melin (S), Christer Svensson (S) och Claes 
Olsson (S) till nämndemän för mandatperioden 2020-2023.

Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår Sara Hohlfält (ST) till nämndeman för mandatperioden 
2020-2023.

Jan Alexandersson (V) föreslår Carl Ramhult (V) till nämndeman för mandatperioden 2020-
2023.

Linda-Maria Hermansson (C) föreslår Camilla Pedersen (C) till nämndeman för 
mandatperioden 2020-2023.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-09-12

Maria Renfors (M) föreslår Lars Algården (M), Sven-Gustaf Axelsson (M), Torgny Wiking 
(M) och Mats Gjertz (M) till nämndemän för mandatperioden 2020-2023.

Lisbeth Svensson (L) föreslår Raoul Hector (L) till nämndeman för mandatperioden 2020-
2023.

Glenn Ottosson (SD) föreslår Ulla Johansson (SD) till nämndeman för mandatperioden 2020-
2023.

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

Beslut skickas till
uddevalla.tingsratt@dom.se
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