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Beslutande  Enligt närvarolista bilagd protokollet 
 
       
Övriga närvarande Gull-Britt Eide, kommundirektör    
 Jacob Österlund, nämndsekreterare 

Katarina Lindgren, skolchef 
Malin Tisell, socialchef 
Anders Lundgren, chef digitalisering och kommunikation 
Tora Wilhelmsson, projektledare 
Andreas Alderblad, säkerhetsskyddschef 

 Sofia Fridén, kommunjurist 
Oskar Nilsson, ekonomichef 
 

 
 
 
Justering  Omedelbar justering  §§ 2, 13, 15, 16 
 

 
 

Sekreterare  Jacob Österlund           

    

Ordförande   Ingvar Svensson 
                          
 
Justerare  Helene Berntsson  Göran Billvall 
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KF § 2 Dnr KS 175/18  
   
Avsägelser från kommunala uppdrag 

 
Ärende 
Rickard Wendesten (SD) har i en skrivelse, daterad 2020-01-08, avsagt sig 
uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige. 

Andrea Ohlsson (M) har i en skrivelse daterad 2020-01-20, avsagt sig uppdra-
get att vara ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i socialnämnden. 

 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse daterad 2020-01-08 
Avsägelse daterad 2020-01-20 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från 
Rickard Wendesten (SD) från kommunfullmäktige, och anhålla hos Länssty-
relsen om en ny sammanräkning för att utse ny ersättare. Förslaget antas 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från 
Andrea Ohlsson (M) från kommunfullmäktige samt från kommunstyrelsen, 
och anhålla hos Länsstyrelsen om en ny sammanräkning för att utse ny leda-
mot avseende fullmäktigeuppdraget. Förslaget antas. 

Ordföranden frågar om fullmäktige kan välja Lisbeth Schmaug (M), till ny er-
sättare i socialnämnden, och finner att så sker.  

 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Anders Kjellgren (M) föreslår Lisbeth Schmaug som ny ersättare i socialnämnden 
 

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Rickard Wendesten (SD) 
 
Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att 
utse ny ledamot efter Rickard Wendesten (SD) 
 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Andrea Ohlsson (M) 

Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att 
utse ny ledamot efter Andrea Ohlsson (M) 
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Kommunfullmäktige väljer Lisbeth Schmaug (M), till ny ersättare i social-
nämnden. 

 

Beslutet justerats omedelbart. 
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KF § 13 Dnr KS 221/19  
   
Förslag till revidering av bolagsordningar för regionala bolag avse-
ende hänvisning till kommunallagen 

 
Ärende 
Ärendet gäller revidering av bolagsordningar för de tre kommunala bolagen 
Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighets AB Rödingen där Öckerö kommun 
är delägare. Förslag innebär en anpassning till den nya kommunallagen då 
självkostnadsprincipen flyttats från kommunallagens åttonde kapitel till lagens 
andra kapitel. Revidering av bolagsordning ska behandlas av bolagen på re-
spektive bolagsstämma i mars 2020. Beslut om fastställande av reviderade bo-
lagsordningar behöver därför fattas av kommunfullmäktige senast i februari 
2020. För att ändringen ska godtas av Bolagsverket behöver det framgå att 
kommunfullmäktige ”fastställer” de nya bolagsordningarna. Det räcker alltså 
inte att ”godkänna” eller ”tillstyrka” ändringarna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-02-18, § 37 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2020. 
Bolagsordning för Renova AB 
Bolagsordning för Renova Miljö AB 
Bolagsordning för Fastighetsaktiebolag Rödingen 
PU §120 Förslag till reviderade bolagsordningar 
Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen Regionala 
bolag 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Jan Utbult (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Förslag till reviderad bolagsordning för Renova AB, Renova Miljö AB och Fas-
tighetsaktiebolaget Rödingen fastställs. 
 

Beslutet justeras omedelbart. 
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KF § 15 Dnr KS 19/20  
   
Val av ombud till Renova AB och Renova Miljö AB:s årsstämma 2020 

 
Ärende 
Öckerö kommun ska att utse ombud att företräda Öckerö kommun på Renova 
AB och Renova Miljö AB årsstämma 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-02-18 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2020. 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Renova AB och Renova Miljö AB 

för årsstämma 2020 utse Thomas Wijk (S). 

 
Beslutet justeras omedelbart. 
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KF § 16 Dnr KS 17/20  
   
Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB:s styrelse för ti-
den från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021 

 
Ärende 
Öckerö kommun ska utse en suppleant i bolagsstyrelsen för Renova AB och 
Renova Miljö AB. GR:s valberedning har föreslagit Mats Plahn (SD) till sup-
pleant i styrelser för Renova AB och Renova Miljö AB. Personer som utses till 
suppleant ska också utses av respektive kommuns kommunfullmäktige.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-02-18, § 47 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till suppleant i Renova AB och Renova Miljö 
AB för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021 utse Mats  
Plahn (SD). 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
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