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Ordförande 
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 § 1/2020 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) och Anna Vedin (M). Ordföranden meddelar att 
protokollet justeras måndagen den 10 februari.  
 

Beslut 
  Till justerare utses Anna Vedin (M) och Gun-Marie Daun (KD).  

__________ 
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 § 2/2020 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden:  
 

- Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för samhälle och utveckling - Jeanette 
Johansson (S) 
 

- Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige 
 

- Motion från Matilda Jansson (L) om inrättande av ett kommunalt verksamhetsbidrag för 
sociala föreningar i Kungälv   

 
- Motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) om Kommunens 

verksamheter i enlighet med FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag 
 

Beslut 
  Föredragningslistan fastställs.  

__________ 
 
 
 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-02-06 
Sida 7 (26) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 3/2020 

Kungälvs kommuns kulturpris 2019 
 

Kulturpris 2019 är en hedersutnämning som delas ut för förtjänstfulla insatser inom kulturella 
eller konstnärliga områden enligt fastslagna riktlinjer. Priset utgörs av en bronsstatyett av 
konstnären Rino Bozajic.  
 
Till kulturpristagare 2019 utsågs Magnus Johansson. Magnus Johansson är trumpetaren från 
Marstrand som genom sitt trumpetspel gjort sig känd i hela Sverige. Han har medverkat på 
otaliga konserter, TV-program och shower såsom exempelvis Melodifestivalen, Doobidoo, 
Rhapsody in Rock, Diggiloo och en stor mängd julkonserter. Även i Kungälv deltar Magnus 
på evenemang och konserter och bjuder kungälvsborna på musik och sin stora 
scenpersonlighet. 
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 4/2020 

Hållbarhetsstipendium 2019 (Dnr KS2019/1483) 
Kommunstyrelsens bildningsutskott beslutade 2019-11-18 att tilldela 2019 års 
hållbarhetsstipendium till Omställning Kungälv. 
 
Motiveringen lyder:  
 
”Omställning Kungälv startade 2013 som en del av den globala Omställningsrörelsen. De 
jobbar engagerat med att sprida kunskap och inspirera människor till att stötta omställningen 
till ett mer hållbart samhälle. Detta sker med informationsinsatser, egen kompetensutveckling 
och praktiskt arbete. Omställning Kungälv har arrangerat flera föreläsningar om hur allvarliga 
hot, som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, kan lösas genom 
samhällsomställning. Genom detta har de bidragit till att öka medvetenheten om att samhället 
snabbt behöver ställas om men även om att det finns stora möjligheter för oss att må bättre i 
ett förändrat samhälle.” 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden 2020-02-06 sker utdelning av hållbarhetsdiplom 
och representanter för Omställning Kungälv informerar om sitt miljöarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag - Hållbarhetsstipendium 2019 - Utskottet för Bildning och 
lärande  
Bilaga Hållbarhetsstipendium 2019 - utdelning  
 
Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 5/2020 

Antagande av detaljplan för Verksamheter i Rollsbo Västerhöjd, Rollsbo 
6:12, 1:32 och Ytterby-Ryr 1:1 m.fl. (Dnr KS2014/1284) 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-25 efter ansökan om planbesked från Bokab samt 
Ytterbygg AB, att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område samt 
att planen ska baseras på program.  

Tillgången till verksamhetsmark är angelägen för att klara kommunens näringslivsmål. För 
största delen av föreslaget planområde anger översiktsplanen nytt verksamhetsområde. I den 
östra delen anger ÖP strategiskt utvecklingsområde samt järnvägsreservat. 

Planförslaget har tagits fram genom byggherredriven planprocess. Planhandlingar och utred-
ningar har tagits fram av konsulter på uppdrag av byggherrarna. Förvaltningen bidrar med 
underlag, kvalitetssäkring och formell handläggning. Behovsbedömningen, miljökonsekvens-
beskrivning, MKB och landskapsbildsanalysen har tagits fram genom förvaltningens försorg. 

Förslaget innebär en hög exploateringsgrad, framförallt på större fastigheter. Det påverkar 
landskapsbilden och kan även påverka gatornas framkomlighet och säkerhet. Planförslaget 
avviker från planprogram godkänt 2012, då grönområdet mot befintliga verksamheter vid 
Rattgatan nu redovisas som kvartersmark för verksamheter i planförslaget. Nytt program har 
inte tagits fram, vilket innebär att norra delen av området inte omfattas av program. 

Efter beslut i kommunstyrelsen 2018-03-21 var planen föremål för samråd under tiden 3 april till 
2 maj 2018. Under samrådet inkom ett flertal synpunkter från bl.a. kommunala och statliga 
myndigheter samt sakägare.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-17 § 116/2019 att godkänna planen för granskning. 
Planen ställdes ut mellan 3 maj 2019 och 3 juni 2019. 8 yttranden inkom under denna tid. Med 
anledning av inkomna synpunkter har bl.a. frågor om bergsäkerhet förtydligats, mark för 
jordbruksändamål utgått ur planområdet och vissa planbestämmelser förtydligats. Trafikfrågor 
har studerats vidare för att säkerställa säkerhet och kapacitet i omgivande vägnät. Kostnader 
för genomförande av detta regleras i exploateringsavtal. 

Förvaltningen anser att naturområde mellan de nya och befintliga verksamhetsområdena ska 
säkerställas och att exploateringsgraden är väl hög. Frågorna torde dock ligga inom kommuns 
beslutsutrymme enligt plan- och bygglagen. Förvaltningen är vidare tveksamma till kvaliteten 
på utredningar för geohydrologi och luftutsläpp. 

Kommunala kostnader regleras i exploateringsavtal, för vilket särskilt beslut fattas av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Verksamheter i Rollsbo Västerhöjd, Rollsbo 6:12, 
1:32 och Ytterby-Ryr 1:1 m.fl.  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 december 2019  
Bilaga Planbeskrivning Rollsbo Västerhöjd-KONCEPT 190930_191014  
Bilaga Rollsbo Plankarta Antagande A0 KONCEPT 191011  
Bilaga Rollsbo Illustrationskarta Antagande A0 KONCEPT 190930  
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Bilaga Granskningsutlåtande koncept 19-11-04 
Bilaga Samrådsredogörelse 19-04-17  
Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Verksamheter i Rollsbo Västerhöjd, Rollsbo 
6:12, 1:32 och Ytterby-Ryr 1:1 m.fl. - Kommunstyrelsen  

Beslut 
1. Detaljplan för Verksamheter i Rollsbo Västerhöjd, Rollsbo 6:12, 1:32 och

Ytterby-Ryr 1:1 m.fl. antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5
§ 27

2. Inga åtgärder får vidtas utan att erforderliga beslut inhämtats av
verksamhetsutövaren, det vill säga exploatören, beträffande
miljöbalksprövningar.

__________ 

Expedieras till:   

För kännedom till: 
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§ 6/2020

Utdelning Förbo AB (Dnr KS2019/1946) 
Förbo AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda 
kommun, Mölndals stad, Lerums kommun och Kungälvs kommun.  

Värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
regleras i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL).  

Enligt huvudregeln i 3 § AKBL är möjligheten till utdelningen från ett allmännyttigt 
bostadsaktiebolag begränsad.  Lagen innehåller emellertid ett antal undantag. Av 5 § p. 1 i 
AKBL framgår att hela överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår är möjligt 
att dela ut till ägarna, förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för 
kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning 
eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 

Det föreslås att bolagsstämman i Förbo AB, med stöd 5 § p. 1 i AKBL, beslutar om en 
utdelning om 20 mkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andelstalet i 
bolaget. Detta innebär en utdelning till Kungälvs kommun om 1.8 mkr beräknat på en 
prognostiserad vinst om 62 mkr för 2019.  

Utdelningen ska i Kungälvs kommun användas till inköp av bostadsrätter, vilket främjar 
integration och tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilken kommunen har ett särskilt 
ansvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Utdelning Förbo AB 2019 
Bilaga Protokollsutdrag KS § 8-2020 - Utdelning förbo 

Yrkanden  
Anders Holmensköld (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 17:35-17:48. 

Gun-Marie Daun (KD): Utdelningen ska användas till sociala investeringar i problemområden, 
samt en uppföljning till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över gällande 
regelverk och återkomma med ett förslag som syftar till hur framtida överskott kan användas. 

Anders Holmensköld (M): Avslag på Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Anders Holmensköld (M) yrkande.  

Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande.  

Omröstningsresultat  
Med 31 ja-röster och 28 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta Anders Holmenskölds 
(M) yrkande.

Beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie

eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget avseende
verksamhetsåret 2019 om totalt 20 mkr, under förutsättning att sådan utdelning
är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

2. Utdelningen sker med stöd av 5 § p. 1 lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag. Utdelningen ska därför användas till föreslagna åtgärder inom
ramen för bostadssociala ändamål.

__________ 

Expedieras till: Förbo AB 

För kännedom till: Härryda kommun, Mölndals stad, Lerums kommun 
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§ 7/2020

Utbetalning av partistöd 2020 (Dnr KS2019/2046) 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistödet. Partistöd utbetalas 
årligen i förskott under februari månad efter beslut av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2020 till: 

Socialdemokraterna: 163 600 kr (15 mandat * 10 000 + 13 600) 
Moderaterna: 133 600 kr (12 mandat * 10 000 + 13 600)  
Sverigedemokraterna: 93 600 kr (8 mandat * 10 000 + 13 600) 
Utvecklingspartiet: 73 600 kr (6 mandat * 10 000 + 13 600) 
Liberalerna: 63 600 kr (5 mandat * 10 000 + 13 600) 
Centerpartiet: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Kristdemokraterna: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Vänsterpartiet: 43 600 kr (3 mandat * 10 000 + 13 600) 
Miljöpartiet: 33 600 kr (2 mandat * 10 000 + 13 600) 

Av kommunallagen framgår: ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till 
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Utbetalning av partistöd 2020  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 15 januari 2020 
Bilaga Redovisning från Miljöpartiet  
Bilaga Redovisning från Kristdemokraterna  
Bilaga Redovisning från Vänsterpartiet  
Bilaga Redovisning från Socialdemokraterna  
Bilaga Redovisning från Liberalerna  
Bilaga Redovisning från Centerpartiet  
Bilaga Redovisning från Sverigedemokraterna  
Bilaga Redovisning från Utvecklingspartiet  
Bilaga Redovisning från Moderaterna  

Beslut 
Partistöd utbetalas till partierna i Kommunfullmäktige i enlighet med angiven 
redovisning samt regler för kommunalt partistöd i Kungälvs kommun enligt 
nedan:  

Socialdemokraterna: 163 600 kr (15 mandat * 10 000 + 13 600) 
Moderaterna: 133 600 kr (12 mandat * 10 000 + 13 600)  
Sverigedemokraterna: 93 600 kr (8 mandat * 10 000 + 13 600) 
Utvecklingspartiet: 73 600 kr (6 mandat * 10 000 + 13 600) 
Liberalerna: 63 600 kr (5 mandat * 10 000 + 13 600) 
Centerpartiet: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
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Kristdemokraterna: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Vänsterpartiet: 43 600 kr (3 mandat * 10 000 + 13 600) 
Miljöpartiet: 33 600 kr (2 mandat * 10 000 + 13 600) 

__________ 

Expedieras till: 

För kännedom till: 
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§ 8/2020

Revidering av biblioteksplan (Dnr KS2019/1557) 
Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner ska upprätta en biblioteksplan. Biblioteksplanen 
anger inriktningen för biblioteken i Kungälvs kommun under perioden 2020 - 2023. Den ska 
vara ett redskap för personal och beslutsfattare i utvecklingen av verksamheten men även 
synliggöra utbudet och servicen för medborgarna samt gynna deras möjlighet att påverka och 
ställa krav. Planen omfattar alla bibliotek som Kungälvs kommun är huvudman för. 

Ärendet initierades då samtliga styrdokument i Kungälvs kommun upphör att gälla 2019-12-
31. Tidigare Biblioteksplan har fyllt sin funktion och därför reviderats. Biblioteksplan 2017-
2020 (KS2016/1454) upphör med detta beslut att gälla.

Texten har justerats med mindre ändringar gällande varaktighet samt på grund av språklig 
ändring i Bibliotekslagen angående att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt personer med 
funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än 
svenska.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Revidering av biblioteksplan  
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 18 november 2019  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 december 2019  
Bilaga Biblioteksplan 2020-2023  
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 29 oktober 2019  
Protokollsutdrag - Revidering av biblioteksplan - Kultur- och fritidsberedningen  
Protokollsutdrag - Revidering av biblioteksplan - Utskottet för Bildning och lärande 
Protokollsutdrag - Revidering av biblioteksplan - Kommunstyrelsen  

Beslut 
1. Biblioteksplan för Kungälvs kommun 2020-2023 antas.
2. Biblioteksplan för Kungälvs kommun 2017-2020 upphör att gälla

__________ 

Expedieras till: Annelie Johannisson 

För kännedom till: 
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§ 9/2020

Styrdokument Idrottspolitiskt program (Dnr KS2018/1043) 

Kultur- och fritidsberedningen har under 2019 tagit fram styrdokumentet Idrottspolitiskt 
program (IPP). IPP behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-08 men 
förslaget återremitterades då med uppdraget att programmet skall gås igenom av den valda 
kultur- och fritidsberedningen för att arbeta in synpunkter från idrottsråd och partier i 
kommunfullmäktige. 

Kultur- och fritidsberedningen beskriver att syftet med IPP är att utveckla idrotten genom 
samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet. I programmet presenteras områden 
att samverka kring: 

- Idrott – skola
- Idrott- och kulturskolan
- Idrott – idrott
- Idrott – social hållbarhet
- Idrott – näringsliv
- Idrott – Västra Götalandsregionen
- Idrott – bidrag
- Idrott – anläggning, drift och skötsel

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Styrdokument Idrottspolitiskt program  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 december  
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 augusti 2019 
Bilaga Protokollsutdrag BBL 2019-09-25 IPP  
Bilaga Protokollsutdrag - styrdokument IPP - utskottet för bildning och lärande 2019-10-16 
Bilaga Ekonomisk/juridisk bedömning  
Protokollsutdrag - Styrdokument Idrottspolitiskt program - Utskottet för Bildning och lärande 
Protokollsutdrag - Styrdokument Idrottspolitiskt program - Kommunstyrelsen  

Yrkanden  
Ingela Rossi (S): Punkt 5 identifierade områden att samverka kring 
Punkt B skall stå  
Idrott-idrott och kulturskola 
Punkt B 
Idrott- idrott och kulturskolan 
Ny text 
Idrotts och kulturskolan som idag drivs av Idrottsrådet bör på sikt bli jämställd med antalet 
aktiviteter av kultur och idrott 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
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Omröstning begärs inte. 

Beslut  
1. Upprättar förslag till idrottspolitiskt program antas med föreslagna

redaktionella ändringar.
2. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en idrottspolitisk plan.

__________ 

Expedieras till: 

För kännedom till: 
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§ 10/2020

Redovisning av pågående motioner (Dnr KS2017/0054) 
Totalt finns det 9 pågående motioner per 2019-12-20. Av de 9 pågående motionerna är 8 
stycken äldre än ett år.  

Kommunkansliet skickar regelbundet påminnelser rörande de motioner som ännu inte är 
besvarade och ambitionen är att alla motioner som nu är äldre än ett år ska besvaras under 
våren 2020.  

Se bilaga 1, för komplett lista över samtliga pågående motioner samt aktuell status. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 15 januari 2020  
Bilaga Pågående motioner 2019-12-20  
Protokollsutdrag - Redovisning av pågående motioner - Kommunstyrelsen 

Beslut 
Redovisningen antecknas till protokollet. 

__________ 

Expedieras till: 

För kännedom till: 
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§ 11/2020

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, 
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - 
Avseende 2019, kvartal 3 (Dnr KS2019/0934) 

Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till 
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS, 
som inte har verkställts inom 3 månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden 
ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för dröjsmål. Det 
samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal fortfarande inte 
har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. 
Registreringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär att 
det som rapporteras in för kvartalet, gäller beslut som är tagna minst tre månader bakåt i tiden. 
Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut under 
det kvartal som rapporteringen sker. 
Rapporteringen sker enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS och att inte fullgöra sin rapportering är 
ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har 
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). En statistikrapport till 
Kommunfullmäktige har sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 
2). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, samt 
enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Avseende 2019, kvartal 3 
2019-11-28 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 15 januari 2020 2019-11-28 
Bilaga Planering Ej verkställda beslut 2019-11-28 
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till KF kvartal 3, 2019 2019-11-28 
Bilaga Protokollsutdrag - Sociala myndighetsnämnden - 21 november 2019 2019-11-28 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 18 december 2019 2019-11-28 
Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, 
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Avseende 2019, 
kvartal 3 - Utskottet för Trygghet och stöd  
Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, 
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Avseende 2019, 
kvartal 3 - Kommunstyrelsen  

Beslut  
Statistikrapport ”Ej verkställda beslut kvartal 3, 2019” antecknas till protokollet. 

__________ 

Expedieras till: Lena Arnfelt  
Kommunrevisionen  
Kommunfullmäktige 
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För kännedom till: Elisabeth Andersson  
Anne-Marie Lagerqvist 
Greger Andersson  
Susanne Ek  
Monica Fundin  
Eric Svärd  
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§ 12/2020

Avsägelse från uppdrag som ledamot i demokratiberedningen - Ancy 
Wahlgren (UP) (Dnr KS2020/0119) 

Ancy Wahlgren (UP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
demokratiberedningen. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen samt om avsägelsen 
beviljas utse en ny ledamot i demokratiberedningen.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag 

Beslut 
1. Ancy Wahlgrens (UP) avsägelse från uppdrag som ledamot i

demokratiberedningen beviljas.

2. Till ny ledamot i demokratiberedningen utses Rainer Hoffman (UP).
__________ 

Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten 

För kännedom till 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-06 
Sida 22 (26) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justeras sign 

§ 13/2020

Avsägelse från uppdrag som ledamot i ekonomiberedningen - Eva 
Qvistgaard (-) (Dnr KS2020/0158) 

Eva Qvistgaard (-) inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
ekonomiberedningen. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen samt om avsägelsen 
beviljas utse en ny ledamot och vice ordförande i ekonomiberedningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Avsägelse från uppdrag som ledamot i ekonomiberedningen - Eva Qvistgaard 
(-) 2020-01-25 

Beslut 
1. Eva Qvistgaards (-) avsägelse från uppdrag som ledamot i

ekonomiberedningen beviljas.
2. Platsen som ledamot i ekonomiberedningen lämnas vakant tills vidare.

__________ 

Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Pia Jakobsson, Amanda Pettersson 

För kännedom till 
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§ 14/2020

Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för samhälle och 
utveckling - Jeanette Johansson (S) (Dnr KS2020/0180) 

Jeanette Johansson (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
beredningen för samhälle och utveckling. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen samt 
om avsägelsen beviljas utse en ny ledamot i beredningen för samhälle och utveckling.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag 

Beslut 
1. Jeanette Johanssons (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen

för samhälle och utveckling beviljas.

2. Till ny ledamot i beredningen för samhälle och utveckling utses Kathrine
Månsson (S).

Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Martina Hammarström 

För kännedom till 
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§ 15/2020

Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Anders Holmensköld (M), informerar om: 

- Corona-viruset
- Totalförsvarsövning 2020
- Ett starkt bohusstråk
- Preliminärt resultat 2019
- Nya statsbidrag till kommunerna
- Antal invånare och antalet anställda

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 
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§ 16/2020

Motion från Matilda Jansson (L) om inrättande av ett kommunalt 
verksamhetsbidrag för sociala föreningar i Kungälv (Dnr KS2020/0187) 

Matilda Jansson (L) har inkommit med en motion om inrättande av ett kommunalt 
verksamhetsbidrag för sociala föreningar i Kungälv.  

Beslutsunderlag  
Motion från Matilda Jansson (L) om inrättande av ett kommunalt verksamhetsbidrag för 
sociala föreningar i Kungälv 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 
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§ 17/2020

Motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) om 
Kommunens verksamheter i enlighet med FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 
2030 och Sveriges klimatlag (Dnr KS2020/0270) 

Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) har inkommit med en motion om 
Kommunens verksamheter i enlighet med FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges 
klimatlag.  

Beslutsunderlag  
Motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) om Kommunens verksamheter i 
enlighet med FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 






