
Sammanträdesprotokoll  

Sammanträdesdatum  2020-03-05 
Sida  1 (23) 

 
 

Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2020-03-05 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2020-03-09 

Datum då anslag tas 
ner 2020-03-31 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    
    

    
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 17:00-18:30 
 

Beslutande Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Viktoria Dahlquist (SD) Vice ordförande 
 Miguel Odhner (S)  
 Erika Sjöblom (S)  
 Leif Håkansson (S) Ersättare för Assar Wixe (S) 
 Ingela Rossi (S)  
 Johan Holmberg (S)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Mona Haugland (S) Ersättare för Lars-Gunnar Andersson (S) 
 Billy Kaldemark (S) Ersättare för Nils Carlson (S) 
 Susanne Jönsson (S)  
 Fredrik Schandorff (S)  
 Helen Byström (S)  
 Lennart Martinsson (S)  
 Birgitta Jähnke (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Anders Holmensköld (M)  
 Anna Vedin (M)  
 Bo Franzon (M) Ersättare för Sara Regnell (M) 
 Marcus Adiels (M)  
 Patrik Ryberg (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Gustav Meuller (M)  
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Lennart Jonsson (M) Ersättare för Peter Harrysson (M) 
 Bertil Augustsson (SD) Ersättare för Morgan Carlsson (SD) 
 Sven Niklasson (SD)  
 Niklas Andersson (SD)  
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 Robert Kinhult (SD)  
 John Magnusson (SD) Ersättare för Mats Holmqvist (SD) 
 Annica Börstell (SD)  
 Göran Södersved (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Eva Wahlin (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Pernilla Wiklund (UP) Ersättare för Thomas Andersson (UP) 
 Leif Hasselgren (UP) Ersättare för Rainer Hoffman (UP) 
 Pierre Rehnlund (L) Ersättare för Elisabeth Mattsson (L) 
 Kerstin Petersson (L) Ersättare för Jan Tollesson (L) 
 Matilda Jansson (L)  
 Thomas Loong (L)  
 Madeleine Ytterstedt (L) Ersättare för Cecilia Olsson (L) 
 Ove Wiktorsson (C)  
 Lena Bjurström (C)  
 Patrik Renström (C)  
 Hans Torwald (C) Ersättare för Jenny Alvstråle (C) 
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Anne-Christin Engwall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Fredrik Thomasson (KD) Ersättare för Ilona Waern (KD) 
 Erik Andreasson (V)  
 Björn Saletti (V)  
 Knut Nordin (V)  
 Lottie Lord (MP)  
 Lennart Wennerblom (MP)  

 
Ersättare Ulla Johansson (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S)  
 Ulrica Brogren (S)  
 Parker Ayewubo  
 Roberth Österman (M)  
 Björn Hernius (M)  
 Rolf Carlsson (SD)  
 Kenneth Frii (C)  
 Johanna Salekärr (KD)  
 Kenneth Gustafson (V)  
 Kent Aulin (MP)  
 Göran Ragndal (MP)  
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Sekreterare 
  Paragraf 17–35 
 Fredrik Skreberg  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Ove Wiktorsson (C) Gun-Marie Daun (KD)  

 
Ej närvarande Assar Wixe (S)  
 Lars-Gunnar Andersson (S)  
 Nils Carlson (S)  
 Sara Regnell (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 Mats Holmqvist (SD)  
 Thomas Andersson (UP)  
 Rainer Hoffman (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (L)  
 Cecilia Olsson (L)  
 Jenny Alvstråle (C)  
 Ilona Waern (KD  
 Maria Steen (S)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Simon Pasula (M)  
 Heine Nielsen (-)  
 Henry Larsson (V)  

 

 
  

Övriga deltagare Martina Hammarström  Kommunkansliet  
   
   



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-03-05 
Sida 4 (23) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 

Innehållsförteckning 

 

 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll ........................................................................................ 5 
Tillkommande och utgående ärenden .......................................................................................................................... 6 
Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige ................................................................... 7 
Information om fördjupad strukturbild för kustzonen (Dnr KS2019/0411) ........................................................ 8 
Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid upphandlingar (Dnr KS2019/0904) .............. 9 
Riktlinjer – taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (Dnr KS2019/1744) ................ 10 
Program för nationella minoriteteter och minoritetsspråk (Dnr KS2019/1957) ................................................ 11 
Svar på motion Styr o ställ (Dnr KS2014/752) ........................................................................................................ 12 
Svar på motion om en större färja (Dnr KS2016/0939) ......................................................................................... 13 
Svar på motion om ungdomsbrandkår (Dnr KS2017/0951) ................................................................................. 14 
Motionssvar om vänortssamarbete med kommun i Bulgarien (Dnr KS2017/1974) ......................................... 15 
Svar på motion om återplantering av träd eller övrigt buskar och grönytor (Dnr KS2018/0438) ................... 17 
Svar på motion om trafiksituationen/ cykelbanan vid Kornhall (Dnr KS2018/1248) ...................................... 18 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö och byggnadsnämnden - Helén Byström (S) (Dnr 
KS2020/0335) ............................................................................................................................................................... 19 
Val av ledamot och vice ordförande till ekonomiberedningen (Dnr KS2020/0158) ......................................... 20 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i beredningen för trygghet och 
stöd - Lars-Gunnar Andersson (S) (Dnr KS2020/0454) ........................................................................................ 21 
Val av lekmannarevisor till kommunala fonder ........................................................................................................ 22 
Val av ledamot till beredningen för bildning och lärande efter vakant plats från Kristdemokraterna ............. 23 

 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-03-05 
Sida 5 (23) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 18/2020 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Ove Wiktorsson (C) och Gun-Marie Daun (KD). Ordföranden meddelar 
att protokollet justeras måndagen den 9 mars.  

 

Beslut 

  Till justerare utses Ove Wiktorsson (C) och Gun-Marie Daun (KD). 
__________ 
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 § 19/2020 

Tillkommande och utgående ärenden 
 

Tillkommande ärenden:  
 
- Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i beredningen 

för trygghet och stöd - Lars-Gunnar Andersson (S) 
 

- Val av lekmannarevisor till kommunala fonder  
 

- Val av ledamot till beredningen för bildning och lärande efter vakant plats från 
Kristdemokraterna   
 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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 § 20/2020 

Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige 
 
 Kommunstyrelsens ordförande, Miguel Odhner (S), informerar om:  
 

- Corona-virus  
- Måluppfyllelse inför bokslut  
- Resultat 2019 
- Driftredovisning  
- Klarat åtgärdsprogram 2020 till 82% 
- Finansiella mål 2019  
- Antal slutbesked - bostäder per år 
- Antal invånare 2019-12-31 = 46 336 
- Sjukfrånvaro 
- Sjuklönekostnader 
- Personalomsättning 
- Skatter och statsbidrag 2020 
- Västsvenska SOM-undersökningen 

 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 21/2020 

Information om fördjupad strukturbild för kustzonen (Dnr KS2019/0411) 
En fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive överenskommelser har antagits av 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2019-10-18. Strukturbilden omfattar GR:s 
kustkommuner samt Orust och Uddevalla. I beslutet från GR rekommenderas även att 
berörda kommuner antar dokumentet för egen del. 

 
Strukturbilden är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i 
söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Den omfattar sex 
överenskommelser med tillhörande kartbild och är en fördjupning av Strukturbild för 
Göteborgsregionen från 2008. Förslaget till fördjupad strukturbild för kustzonen har utarbetats 
inom ramarna för det treåriga projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, 
Orust och Uddevalla (2016-2019).  
 
Förslaget remitterades till berörda kommuner tidigare i år och justeringar av innehållet har 
därefter skett för att tillgodose inkomna synpunkter. 
 
Det av GR antagna dokumentet ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser 
för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla” godkändes av 
kommunstyrelsen som ett kommunalt styrdokument och planeringsunderlag i Kungälv och 
har översänts till kommunfullmäktige för kännedom.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Information om fördjupad strukturbild för kustzonen  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 19 februari 2020  
Bilaga Fördjupad strukturbild för kustzonen. GR, Orust och Uddevalla.  
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 4 februari 2020  
Bilaga Protokollsutdrag § 90  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 8 maj 2019  
Protokollsutdrag - Fördjupad strukturbild för kustzonen - antagande - Utskottet för Samhälle 
och utveckling  
Protokollsutdrag - Information om fördjupad strukturbild för kustzonen - Kommunstyrelsen  

Beslut  

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 

  
 
Expedieras till:   gr@grkom.se  

För kännedom till: TorBjörn Nilsson, Maria Hübinette, Jenny Andersson, Linda Andreasson, Erik Liedner 
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 § 22/2020 

Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid 
upphandlingar (Dnr KS2019/0904) 

 
Förvaltningen är genom upphandlingspolicyn ålagd att årligen mäta leverantörernas nöjdhet 
med upphandlingsverksamheten. Resultatet ska redovisas till kommunfullmäktige. Den nu 
aktuella redovisningen avser år 2019 och genomfördes genom att de cirka 200 företag som 
lämnat anbud i kommunens upphandlingar under året kontaktades i oktober 2019 och fick 
svara på ett antal frågor. Tyvärr blev svarsfrekvensen låg, cirka 15 procent, men de som svarat 
är överlag positiva till hur upphandlingsverksamheten bedrivs. En sammanställning av 
resultatet framgår av bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid upphandlingar 
2019-12-17 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 19 februari 2020  
Bilaga Kopia av Diagram enkät 19 ue  
Protokollsutdrag - Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid 
upphandlingar - Kommunstyrelsen  
 

Beslut  

Redovisningen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 23/2020 

Riktlinjer – taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem (Dnr KS2019/1744) 
I riktlinjer för taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beskrivs den 
uträkningsmodell som kommunen använder för att räkna ut den avgift som vårdnadshavare 
betalar vid behov av omsorg. Kommunen följer maxtaxans principer. Aktuella riktlinjer ändrar 
inte tidigare beslutade principer för maxtaxans konstruktion men behöver uppdateras utifrån 
kommunens riktlinjer kring styrdokument. 
 
Förvaltningen förslår att riktlinjerna för taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem antas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer – taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
2019-10-29 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 19 februari 2020  
Bilaga Riktlinjer taxor och avgifter  
Bilaga Protokollsutdrag - Sociala myndighetsnämnden - 16 januari 2020  
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 5 februari 2020  
Protokollsutdrag - Riktlinjer – taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
- Sociala myndighetsnämnden  
Protokollsutdrag - Riktlinjer – taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
- Utskottet för Bildning och lärande  
Protokollsutdrag - Riktlinjer – taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
- Kommunstyrelsen  

Beslut  

Riktlinjer för taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem antas.  
__________ 
 
Expedieras till:   Dennis Reinhold, Monica Carhult Karlsson, Amela Filipovic, Barnomsorgshandläggare 

För kännedom till: Rektorer förskola 
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 § 24/2020 

Program för nationella minoriteteter och minoritetsspråk (Dnr 
KS2019/1957) 

 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i 
Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela 
landet. Från den 1 januari 2019 är lagen reviderad så att rättigheter och skyldigheter stärks 
ytterligare. Kommunerna är till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som 
har uppföljningsansvar för lagen.  
 
Ett program för nationella minoriteter och minoritetsspråk är framtaget. Syftet med 
styrdokumentet är att samla information om kommunens skyldigheter och minoriteters 
rättigheter tillsammans med mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Kungälvs 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Program för nationella minoriteteter och minoritetsspråk  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 19 februari 2020  
Bilaga Program för nationella minoriteteter och minoritetsspråk - Dokument  
Bilaga Protokollsutdrag - Demokratiberedningen - 23 januari 2020  
Protokollsutdrag - Program för nationella minoriteteter och minoritetsspråk - 
Demokratiberedningen  
Protokollsutdrag - Program för nationella minoriteteter och minoritetsspråk - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

Upprättat förslag till program för nationella minoriteter och minoritetsspråk 
antas. 

__________ 
 
Expedieras till:   Kommunikationsstrateg, Enhetschef, Kansli och juridik 

För kännedom till: Sektorchefer, Trygghet och stöd, Bildning och lärande, Samhälle och utveckling 
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 § 25/2020 

Svar på motion Styr o ställ (Dnr KS2014/752) 
 

Christian Berglund genom Heine Nielsen har i april 2014 inkommit med en motion om att de 
önskar att Kungälvs kommun ska inför ett hyrcykelsystem ”Styr och Ställ” som idag är 
etablerat i Göteborg sedan år 2011. 
 
I budget 2020 finns uppdraget ”Undersök lånecykelsystem”. Uppdraget innebär att 
förvaltningen ska utreda om Kungälvs kommun är redo att införa lånecykelsystem. Inom 
uppdraget ska förvaltningen då göra resvaneundersökningar, omvärldsanalys med jämförelse 
med andra kommuner samt en ekonomisk bedömning. Motionen går därmed i linje med det 
uppdrag som finns i budget 2020 och förvaltningen föreslår därmed att motionen avslås 
eftersom Kommunstyrelsen redan gett uppdraget till förvaltningen. 
 
Förvaltningen och därefter kommunstyrelsen förslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Svar på motion Styr och ställ 
Motion – Styr och ställ 
Protokollsutdrag KS 35/2020  

Beslut  

  Motionen avslås.  
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 26/2020 

Svar på motion om en större färja (Dnr KS2016/0939) 
 

Centerpartiet har i en motion från juni 2016 noterat på Trafikverkets webbplats att Kornhalls 
färja ska övergå till eldrift. 
 
Centerpartiet skriver i motionen att de vill att Kungälvs kommun kontaktar Trafikverket och 
verkar för att den nya el-färjan får en utökad kapacitet, speciellt under högtrafik när den går i 
skytteltrafik. 
 
I januari 2017 började färjan köras med el. Det var den befintliga färjan Gerd som konverterats 
till eldrift. Kungälvs kommun har varit i kontakt med Trafikverket som meddelat att en större 
färja skulle medföra väginvesteringar på både Kungälvssidan och Göteborgssidan av Nordre 
älv. En större färja skulle innebära en högre belastning på transportsystem som idag är 
anpassat för landsbygden och inte för större pendling. 
 
Förslag till beslut: Motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Motionssvar på motion om en större färja 
Motion om en större färja  
Protokollsutdrag KS § 36/2020 
 

Beslut  

Motionen avslås. 
__________ 
 

 Expedieras till Jenny Bjönness Bergdahl 

 För kännedom till Andreas Forsner 
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 § 27/2020 

Svar på motion om ungdomsbrandkår (Dnr KS2017/0951) 
I maj 2017 inkom en motion från Centerpartiet gällande att starta en ungdomsbrandkår i 
Kungälvs kommun. Borf har ställt sig positiva att starta upp ett projekt under 2020, under 
förutsättning att man kan omfördela ekonomiska medel. Kungälvs kommun är positiva och 
ser en möjlighet att en sådan verksamhet kan få positiva effekter i minskade bränder och 
oönskade händelser i övrigt i lokalsamhället, samt som stärkande och möjliggörande för 
deltagande individer. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Motionssvar om ungdomsbrandkår  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 19 februari 2020  
Bilaga Yttrande motion om ungdomsbrandkår - BORF  
Bilaga motion om undomsbrandkår.pdf  
Protokollsutdrag - Motionssvar om ungdomsbrandkår - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Motionen anses besvarad. 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 28/2020 

Motionssvar om vänortssamarbete med kommun i Bulgarien (Dnr 
KS2017/1974) 
Gun-Marie Daun (KD) och Elisabeth Mattsson (L) föreslår i motion att kommunstyrelsen 
undersöker möjligheten och förbereder för ett vänortssamarbete med en lämplig kommun i 
norra Bulgarien. Motiveringen är bl.a. att ett vänortssamarbete med en kommun i Bulgarien 
där Kungälvs tiggare kommer ifrån skulle innebära ett lokalt engagemang där kommun, kyrkor, 
föreningar och näringsliv är med och bidrar till en långsiktig och positiv förändring. 
 
Utifrån en dialog med Demokratiberedningen, framkom ett förslag om att utveckla samarbetet 
via medlemskap i ett etablerat europanätverk. Den internationella policyn bör revideras utifrån 
beslutet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Motionssvar om vänortsamarbete med kommun i Bulgarien  
Bilaga Protokollsutdrag - Demokratiberedningen - 23 januari 2020  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 19 februari 2020  
Bilaga Motion om vänort.pdf  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 15 augusti 2018  
Protokollsutdrag - Motionssvar om vänortsamarbete med kommun i Bulgarien - 
Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Fredrik Daun (KD): Motionen bifalles delvis och uppdrag ges till demokratiberedningen att se 
över den internationella policyn med inriktningen att inventera lämpliga Europeiska nätverk 
för Kungälvs kommun att bli medlem i.  
 
Anders Holmensköld (M): Motionen avslås.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Anders Holmenskölds (M) yrkande.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut  

Motionen avslås.  
__________ 

 
Expedieras till:   Demokratiberedningen, motionärerna 
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För kännedom till: Utvecklingsledare externa finansiärer/relationer 
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 § 29/2020 

Svar på motion om återplantering av träd eller övrigt buskar och grönytor 
(Dnr KS2018/0438) 

 
Björn Saletti (V) har inkommit med en motion om återplantering av träd eller övrigt buskar 
och grönytor. 
 
Förvaltningen och därefter kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad med 
hänvisning till pågående arbete.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om återplantering av träd eller övrigt buskar och grönytor  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 19 februari 2020  
Bilaga Motion om återplantering av träd och buskar  
Protokollsutdrag - Svar på motion om återplantering av träd eller övrigt buskar och grönytor - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

Motionen anses besvarad.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 30/2020 

Svar på motion om trafiksituationen/ cykelbanan vid Kornhall (Dnr 
KS2018/1248) 

 
I augusti 2018 inkom Hermansby socialdemokratiska förening med en motion gällande 
trafiksituationen vid Kornhall. I motionen lyfter de frågor om trafiksäkerhet och dialog med 
framförallt Trafikverket.  
 
Det som beskrivs i motionen stämmer överens med Trafikverkets ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) 
Kornhall som genomfördes år 2014. Trafikverket äger sträckan och har endast gjort några av 
de åtgärderna som föreslogs i studien då Trafikverket inte ser det som ett prioriterat stråk. 
Dialog om sträckan pågår kontinuerligt i dialogmöten mellan Kungälvs kommun och 
Trafikverket. 
 
I befintligt investerings- och driftprogram finns det idag inga avsatta medel till GC-sträckan 
Kärna-Kornhall. I investerings- och driftprogram 2017-2024 finns det avsatt medel till GC-
sträckorna Kode-Kareby, Stället-Risby och Vävra-Tjuvkil.  
 

 I en eventuell fortsatt utredning kommer en ekonomisk analys att göras.  
 
 Beslutsunderlag  
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om trafiksituationen/ cykelbanan vid Kornhall 

 Motion om trafiksituationen/ cykelbanan vid Kornhall 
 Protokollsutdrag KS § 38/2020 

 

Beslut  

1. Motionen anses besvarad i de delar som rör dialog med Trafikverket, Västtrafik 
och andra aktörer.  

 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga gång-cykelbana 

längs sträckan Kärna-Kornhall. 
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 31/2020 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö och byggnadsnämnden - 
Helén Byström (S) (Dnr KS2020/0335) 

 
Helen Byström (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och utse en ny ersättare till 
nämnden.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  
 
Yrkanden  
Ingela Rossi (S): Till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden föreslås Bengt Ludvig (S). 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  
 

Beslut 

1. Helen Byströms (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden beviljas.  
 

2. Till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden utses Bengt Ludvig (S). 
__________ 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Lönenheten, Internservice, Oskar Ivarsson, Jonna Bakkum  

 För kännedom till  
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 § 32/2020 

Val av ledamot och vice ordförande till ekonomiberedningen (Dnr 
KS2020/0158) 
 
Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot och vice ordförande i ekonomiberedningen efter 
vakant plats.  
 
Med anledning av ett presidieval ska kommunfullmäktiges valberedning samlas. 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att Mikael Wintell (UP) utses till ny ledamot och 
vice ordförande i ekonomiberedningen 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ledamot och vice ordförande till ekonomiberedningen 2020-02-24 

Beslut  

Till ny ledamot och vice ordförande i ekonomiberedningen utses Mikael Wintell 
(UP).   

__________ 
 
Expedieras till: Renate Danielsson, Lönenheten, Internservice, Amanda Pettersson, Jonna Bakkum  

För kännedom till: Pia Jakobsson  
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 § 33/2020 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot 
i beredningen för trygghet och stöd - Lars-Gunnar Andersson (S) (Dnr 
KS2020/0454) 

 
Lars-Gunnar Andersson (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt som ledamot i beredningen för trygghet och stöd. 
Kommunfullmäktige ska behandla avsägelserna och begära ny röstsammanräkning hos 
länsstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

Beslut 

1. Lars-Gunnar Anderssons (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige beviljas.  
 

2. Beslutet översänds till länsstyrelsen med begäran om röstsammanräkning 
för att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige.   

 
3. Lars-Gunnar Anderssons (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i 

beredningen för trygghet och stöd beviljas.  
 

4. Platsen som ny ledamot i beredningen för trygghet och stöd lämnas vakant 
tills vidare.  

__________ 
 
 

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

 För kännedom till  
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 § 34/2020 

Val av lekmannarevisor till kommunala fonder  
 

Kommunfullmäktige behöver utse ny revisor för nedanstående fonder: 
 
- Stiftelsen Rådman Otto Svenssons Egnahemsfond, org nr 802426-5921 
- Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond, org nr 802426-5863 
- Stiftelsen Emily Wijks donationsfond, org nr 802426-5855 
- Stiftelsen Marstrands hjälpfond, org nr 802426-5871 

 
Kommunrevisionen föreslår gemensamt att Christina Carlsson (M) utses till ny revisor för 
fonderna. 
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från kommunrevisionen  
 

Beslut  

Som revisor i nedanstående fonder utses Christina Carlsson (M): 
 

 Stiftelsen Rådman Otto Svenssons Egnahemsfond, org nr 802426-5921 
 Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond, org nr 802426-5863 
 Stiftelsen Emily Wijks donationsfond, org nr 802426-5855 
 Stiftelsen Marstrands hjälpfond, org nr 802426-5871 

__________ 
 
Expedieras till: Renate Danielsson, Lönenheten, Internservice, Christina Gunnesby  

För kännedom till:  
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 § 35/2020 
 

Val av ledamot till beredningen för bildning och lärande efter vakant plats 
från Kristdemokraterna  

 
Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot i beredningen för bildning och lärande efter en 
vakant plats från Kristdemokraterna.  
 
Yrkanden  
Fredrik Daun (KD): Per Garelius (KD) föreslås som ny ledamot i beredningen för bildning 
och lärande. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut  

Per Garelius (KD) utses till ny ledamot i beredningen för bildning och lärande. 
__________ 
 
Expedieras till: Renate Danielsson, Lönenheten, Internservice, Kajsa Danejsjö   

 


