
Sammanträdesprotokoll  

Sammanträdesdatum  2020-10-01 
Sida  1 (25) 

 
 

Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2020-10-01 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2020-10-05 

Datum då anslag tas 
ner 2020-10-27 

    
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  
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Beslutande Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Viktoria Dahlquist (SD) Vice ordförande 
 Miguel Odhner (S)  
 Assar Wixe (S)  
 Ingela Rossi (S)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Leif Håkansson (S)  
 Nils Carlson (S)  
 Susanne Jönsson (S)  
 Birgitta Jähnke (S)  
 Anders Holmensköld (M)  
 Anna Vedin (M)  
 Sara Regnell (M)  
 Marcus Adiels (M)  
 Roberth Österman (M) Ersättare för Patrik Ryberg (M) 
 Charlotta Windeman (M)  
 Björn Hernius (M)  Ersättare för Gustav Meuller (M) §§ 118-127, 

kl. 17:00-19:00 
 Morgan Carlsson (SD)  
 Rolf Carlsson (SD) Ersättare för Sven Niklasson (SD) 
 Niklas Andersson (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Laila Persson (UP) §§ 125-136, kl. 17:10-19:30 
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (L)  
 Matilda Jansson (L)  
 Ove Wiktorsson (C) §§ 118-126, kl. 17:00-18:00 
 Hans Torwald (C)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
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 Johanna Salekärr (KD)  Ersättare för Anne-Christin Engwall (KD) 
 Ilona Waern (KD)  
 Erik Andreasson (V)  
 Lottie Lord (MP)  

 
Sekreterare 
  Paragraf 118-136 
 Fredrik Skreberg  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Ingela Rossi (S) Gun-Marie Daun (KD) 

 
Ej närvarande Erika Sjöblom (S)  
 Johan Holmberg (S)  
 Fredrik Schandorff (S)  
 Helen Byström (S)  
 Lennart Martinsson (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Patrik Ryberg (M)  
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 Sven Niklasson (SD)  
 Robert Kinhult (SD)  
 Bertil Augustsson (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
 Göran Södersved (SD)  
 Eva Wahlin (UP)  
 Pernilla Wiklund (UP)  
 Rainer Hoffman (UP)  
 Thomas Loong (L)  
 Cecilia Olsson (L)  
 Lena Bjurström (C)  
 Patrik Renström (C)  
 Anne-Christin Engwall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Björn Saletti (V)  
 Knut Nordin (V)  
 Lennart Wennerblom (MP)  
 Mona Haugland (S)  
 Billy Kaldemark (S)  
 Ulla Johansson (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S)  
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 Ulrica Brogren (S)  
 Parker Ayewubo  
 Emmy Hansson (S)  
 Mats Frisell (S)  
 Bo Franzon (M)  
 Lennart Jonsson (M)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Simon Pasula (M)  
 John Magnusson (SD)  
 Heine Nielsen (-)  
 Leif Hasselgren (UP)  
 Patrik Hedin (UP)  
 Pierre Rehnlund (L)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Madeleine Ytterstedt (L)  
 Kenneth Frii (C)  
 Anders Johansson (C)  
 Fredrik Thomasson (KD)  
 Kenneth Gustafson (V)  
 Henry Larsson (V)  
 Kent Aulin (MP)  

 

 
  

Övriga deltagare Haleh Lindqvist  Kommundirektör § 126  
 Jonas Arlmark  HR-enheten § 126  
 Michael Wallin  HR-enheten § 126  
 Lena Arnfelt  Sektor trygghet och stöd § 126  
 Johan Sjöholm  Sektor trygghet och stöd § 126 
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 § 119/2020 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Ingela Rossi (S) och Gun-Marie Daun (KD). Ordföranden meddelar att 
protokollet justeras måndagen den 5 oktober.  

Beslut 

  Till justerare utses Ingela Rossi (S) och Gun-Marie Daun (KD).  
__________ 
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 § 120/2020 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
 

- Val av lekmannarevisorer till kommunala bolag, stiftelser och fonder för mandatperioden 
2019-2022 
 

- Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsen  
 

- Fyllnadsval av ledamot till kultur- och fritidsberedningen  
 

- Motion från Erik Andreasson (V) - förslag om växtbaserad kost som normalkost alternativ 
i matbespisningen i skola och förskola 

 
- Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för bildning och lärande – Anders 

Johansson (C) 
 

- Beslut om entledigande av nämndeman  
 

 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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 § 121/2020 

Information om beslut om efterträdarval (Dnr KS2020/1386) 
 

Länsstyrelsen har utsett Hans Torwald (C) till ny ledamot i kommunfullmäktige för perioden 3 
september 2020 till och med den 14 oktober 2022. 
 
Länsstyrelsen har utsett Anders Johansson (C) till ny ersättare i kommunfullmäktige för 
perioden 3 september 2020 till och med den 14 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag  
Beslut från länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice 

 För kännedom till  
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 § 122/2020 

Information om beslut om efterträdarval (Dnr KS2020/1421) 
 

Länsstyrelsen har utsett Pernilla Wiklund (UP) till ny ledamot i kommunfullmäktige för 
perioden 3 september 2020 till och med den 14 oktober 2022. 
 
Länsstyrelsen har utsett Patrik Hedin (UP) till ny ersättare i kommunfullmäktige för perioden 3 
september 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

 
Beslutsunderlag  
Beslut från länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice 

 För kännedom till  
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 § 123/2020 

Sammanträdestider 2021 (Dnr KS2020/1342) 
Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från förvaltningens årshjul och ärendeflödet mot 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hänsyn tas till den ekonomiska boksluts- och 
budgetprocessen. Kanslienheten har med utgångspunkt i det beredningsförfarande som 
behövs för ett effektivt beslutsfattande utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2021 för 
kommunstyrelsen med utskott och kommunfullmäktige med beredningar.  
 
Kommunfullmäktige med beredningar rekommenderas att anta förslaget till 
sammanträdestider. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 september 2020 
Protokollsutdrag - Sammanträdestider 2021 - Kommunstyrelsen  

Beslut  

 
1. Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar klockan 17.00 (om inget annat 

anges) i sessionssalen Stadshuset, den: 28 januari, 4 mars, 15 april, 20 maj, 1 juli, 2 
september, 7 oktober, 4 november, 2 december.  
 

2. Kultur- och fritidsberedningen sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om inget 
annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 21 
september, 19 oktober, 16 november. 

 
3. Beredningen för trygghet och stöd sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om 

inget annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 
21 september, 19 oktober, 16 november. 

 
4. Ekonomiberedningen sammanträder på onsdagar klockan 15:00 (om inget annat 

anges) den: 20 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 22 
september, 20 oktober, 17 november. 

 
5. Beredningen för samhälle och utveckling sammanträder på onsdagar klockan 

15:00 (om inget annat anges) den: 20 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 26 
maj, 23 juni, 22 september, 20 oktober, 17 november. 

 
6. Beredningen för bildning och lärande sammanträder på onsdagar klockan 13:00 

(om inget annat anges) den: 20 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 23 
juni, 22 september, 20 oktober, 17 november. 

 
7. Demokratiberedningen sammanträder på torsdagar klockan 17:00 (om inget 

annat anges) den: 21 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 21 juni, 23 
september, 21 oktober, 18 november. 
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__________ 
 
Expedieras till:   Kommunkansliet 

För kännedom till: Kundcenter, Internservice, Förvaltningsledningen 
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 § 124/2020 

Marköverlåtelseavtal för Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 
6:7 (Dnr KS2020/1455) 

 
Kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för Eriksbergs verksamhetsområde, diarienr 
KS2019/1087, som planeras antas genom beslut i kommunfullmäktige i samma sammanträde 
som detta avtal. 
 
Kommunen äger markområdet som utgörs av ovan nämnt detaljplaneförslag och har sedan år 
2008 arrenderat ut marken till Ringens Varv som bedriver båtförvaring i två befintliga 
byggnader. 
 
Ringens Varv ska, om detaljplanen vinner laga kraft, förvärva markområdet, del av Marstrand 
6:7, till värderat marknadspris om 4 000 000 kronor och genomföra diverse åtgärder som krävs 
för detaljplanens genomförande vilket parterna reglerar i detta marköverlåtelseavtal. 
 
Eftersom kommunen i rollen som markägare enligt avtalet inte åläggs några fler åtgärder som 
krävs för att få detaljplanen genomförd kommer intäkten från markförsäljningen att kunna 
bära upp kostnaderna för aktuell och tidigare upphävd detaljplan samt övriga tidigare nedlagda 
projektkostnader. 
 
Upprättat marköverlåtelseavtal gällande Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7, 
föreslås att godkännas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal för Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 23 september 2020 
Bilaga Protokollsutdrag - Marköverlåtelseavtal för Eriksberg, del av Marstrand 6,7 - Utskottet 
för samhälle och utveckling 
Bilaga Anteckning till protokoll från Morgan Carlsson (SD) USU 2020-09-15 
Bilaga Marköverlåtelseavtal Eriksberg undertecknat av Ringens Varv 
Protokollsutdrag - Marköverlåtelseavtal för Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 
6:7 - Kommunstyrelsen  

Beslut  

1. Upprättat marköverlåtelseavtal gällande Eriksbergs verksamhetsområde, del av 
Marstrand 6:7, godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna marköverlåtelseavtalet. 

__________ 
Anteckning till protokollet lämnas av Morgan Carlsson (SD) – Se bilaga  
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Expedieras till: Ringens Varv 

För kännedom till: Denis Nähring, Daniel Markänger 
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 § 125/2020 

Beslut om antagande av detaljplan för Eriksbergs verksamhetsområde, del 
av Marstrand 6:7 (Dnr KS2019/1087) 

 
Planområdet ligger på Koön, längs infartsvägen till Marstrand (väg 168), ca 1 500 meter öster 
om Ringplan, där färjan till Marstrandsön avgår. Planområdet omfattar del inom fastigheten 
Marstrand 6:7 som ägs av Kungälvs kommun. Det finns i dag en verksamhet inom 
planområdet som arrenderar mark av kommunen. 
 
Verksamheten tillkom med efter ett tidsbegränsat bygglov som upphävdes, varför byggnaderna 
idag saknar bygglov. 
 
Detaljplan för verksamheter inom området har antagits av fullmäktige, men upphävdes av 
Länsstyrelsen då de bedömde att tillräcklig utredning av alternativ för lokalisering ej gjorts. 
Detta beslut fastställdes av Mark- och miljödomstolen 2018-10-10. 
 
Aktuellt ärende innebär att ett nytt förslag till detaljplan tas fram efter beslut av kommun-
styrelsen 2019-06-19. Samråd genomfördes 18 december 2019 – 19 januari 2020. Granskning 
genomfördes 12 juni – 13 juli 2020. 
 
Länsstyrelsen anser bl.a. att planförslaget behöver bearbetas bergsäkerhet. Trafikverket anser 
att tillfart bör flyttas om nya etableringar tillkommer.  
 
Två sakägare boende nordost om planområdet yrkar på att planarbetet avbryts. Sakägarna 
anser inte att det är rimligt att ta fram en detaljplan som möjliggör att byggnader som inte 
tillkommit i laglig ordning tillåts stå kvar. Vidare anser sakägaren att byggnaderna bör skymmas 
mot dennes bostad och att brandskyddet behöver säkerställas.  
 
Fortsatt säkring av bergsäkerhet har gjorts och planhandlingarna har uppdaterats för att 
säkerställa dessa frågor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av detaljplan för Eriksbergs verksamhetsområde, del av 
Marstrand 6:7 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 23 september 2020 
Bilaga Protokollsutdrag – Kommunstyrelsen – 1 oktober 2020  
Bilaga Plankarta_antagande_20-09-23 
Bilaga Planbeskrivning Eriksbergs verksamhetsomr d a Marstrand 6_7 - 20-06-03 rev 20-09-23 
Bilaga Granskningsutlåtande_20-08-26 rev 20-09-23 
Bilaga Granskningsutlåtande 2020-09-02 
Bilaga GESTALTNINGSPROGRAM 20-06-03 
Bilaga PLANBESKRIVNING 20-06-03 rev 20-09-02 
Bilaga PLANKARTA KONCEPT antagande 20-09-02 
Bilaga SAMRÅDSREDOGÖRELSE 20-06-03 
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Bilaga Protokollsutdrag - Detaljplan för Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6,7 - 
Utskottet för samhälle och utveckling 
Bilaga Anteckning till protokoll från Morgan Carlsson (SD) USU 2020-09-15 Detaljplan 
Protokollsutdrag - Beslut om antagande av detaljplan för Eriksbergs verksamhetsområde, del 
av Marstrand 6:7 - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Johanna Salekärr (KD): Avslag på förslaget till beslut. 
 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Johanna Salekärrs (KD) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 26 ja-röster, 5 nej-röster, 3 ledamöter som avstår och 25 frånvarande ledamöter beslutar 
kommunfullmäktige att anta Miguel Odhners (S) yrkande. 

Beslut  

Detaljplan för Verksamheter, Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 
6:7. antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
Anteckning till protokollet lämnas av Morgan Carlsson (SD) – Se bilaga  
 
Expedieras till: Viktor Heinesson  

För kännedom till: Fredric Norrå, Anders Holm, Henrik Johansson 
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 § 126/2020 

Information om Trygg i Kungälv 
 

Kommundirektör, Haleh Lindqvist, informerar om trygghetsfrågor i Kungälv. Haleh 
informerar bland annat om: 

 
- Säkerhetsenheten  
- Plan Trygg i Kungälv 
- Trygg i-konceptet (TIK) 
- Åtgärder 
- Samlat arbete - social hållbarhet 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 127/2020 

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

- Kungälvs kommun har god beredskap och kontroll på covid-19 
- Kungälv topp 10 robusthet vid kris 
- Svenskt Näringsliv mätning - ner i placering 
- T2 på väg till Kommunfullmäktige 
- Lån och investeringar t om augusti 2020 
- Program för ekonomi i balans följer plan 
- Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2020 
- Mycket starkt resultat för Kungälv 2020 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 128/2020 

Interpellation om kommunens ansvar för asylsökande - till Miguel Odhner 
(S) (Dnr KS2020/1116) 

 
Victoria Dahlqvist (SD) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande om kommunens ansvar för asylsökande barn.  
 
Kommunstyrelsens ordförande, Miguel Odhner (S), besvarar interpellationen tillsammans med 
sociala myndighetsnämndens ordförande, Leif Håkansson (S).  
 
Beslutsunderlag  
Interpellation om kommunens ansvar för asylsökande 
 

Beslut 

  Interpellationen anses besvarad.  
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 129/2020 

Svar på motion om information till kallelsernas dagordningar (Dnr 
KS2020/0898) 

 
Morgan Carlsson (SD) har inkommit med en motion om information till kallelsernas 
dagordningar. 
 
I motionen föreslås att ”Endast i undantagsfall skall någon av dagordningens punkter sakna 
handlingar” samt att ”Samtliga handlingar skall presenteras i format PDF.”  
  
Kommunkansliet föreslår att motionen anses besvarad med anledning av kommunen redan 
idag arbetar i enlighet med motionens intentioner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om information till kallelsernas dagordningar 
Bilaga Motion förbättring av information till politiska möte 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 september 2020 
Protokollsutdrag - Svar på motion om information till kallelsernas dagordningar - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

Motionen anses besvarad.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 130/2020 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och utskottet för 
bildning och lärande - Assar Wixe (S) (Dnr KS2020/1523) 

 
Assar Wixe (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas utse en ny ledamot i 
kommunstyrelsen.  
 
Socialdemokraterna föreslår att William Hult (S) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Platsen som ny ledamot i utskottet för bildning och lärande utses av kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

Beslut 

1. Assar Wixes (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 
beviljas.  

2. Till ny ledamot i kommunstyrelsen utses William Hult (S).  
__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Lönenheten, Internservice, Jonna Bakkum, Kajsa Danesjö  

 För kännedom till  
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 § 131/2020 

Val av lekmannarevisorer till kommunala bolag, stiftelser och fonder för 
mandatperioden 2019 2022 (Dnr KS2018/1562) 

 
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer till kommunala bolag, stiftelser och fonder 
efter förslag från kommunrevisionen. För närvarande finns det vakanta platser i nedan 
instanser. Kommunrevisionen föreslår att följande val genomförs: 
 
Bokab: 
Anita Dentén (UP) ny ordinarie 
Lena Schandorff (S) ny ersättare  
 
BORF 
Göran Johansson (KD) ny ersättare  
 
Kungälvsbostäder 
Lena Schandorff (S) ny ersättare 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av lekmannarevisorer till kommunala bolag, stiftelser och fonder för 
mandatperioden 2019 2022 

Beslut 

1. Till ordinarie lekmannarevisor i Bohusläns Kommunala Exploatering AB 
Utses Anita Dentén (UP). Till ersättare utses Lena Schandorff (S).  
 

2. Till ersättande lekmannarevisor för Bohus Räddningstjänstsförbund utses 
Göran Johansson (KD).  

 
3. Till ersättande lekmannarevisor i Stiftelsen Kungälvsbostäder utses Lena 

Schandorff (S).  
__________ 
 
Expedieras till:  Renate Danielsson, Lönenheten, Internservice, Jonna Bakkum, Oskar Ivarsson  

För kännedom till: 
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 § 132/2020 

Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsen (Dnr KS2018/1562) 
Kommunfullmäktige ska utse en ny ersättare till kommunstyrelsen efter Lennart Wennerbloms 
(MP) avsägelse. Miljöpartiet föreslår att Lottie Lord (MP) utses till ny ersättare i 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsen 

Beslut 

Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses Lottie Lord (MP).  
__________ 
 
Expedieras till: Renate Danielsson, Lönenheten, Internservice, Jonna Bakkum, Kajsa Danesjö  

För kännedom till: 
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 § 133/2020 

Fyllnadsval av ledamot till kultur- och fritidsberedningen (Dnr 
KS2018/1562) 
Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot i kultur- och fritidsberedningen efter en vakant 
plats. Miljöpartiet föreslår att Karl-Johan Bondesson (MP) utses till ny ledamot i kultur- och 
fritidsberedningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fyllnadsval av ledamot till kultur- och fritidsberedningen 

Beslut 

Till ny ledamot i kultur- och fritidsberedningen utses Karl-Johan Bondesson (MP).  
__________ 
 
Expedieras till: Renate Danielsson, Lönenheten, Internservice, Jonna Bakkum, Kajsa Danesjö 

För kännedom till: 
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 § 134/2020 

Motion från Erik Andreasson (V) - förslag om växtbaserad kost som 
normalkost alternativ i matbespisningen i skola och förskola (Dnr 
KS2020/1584) 

 
Erik Andreasson (V) har inkommit med en motion från Erik Andreasson (V) om förslag om 
växtbaserad kost som normalkost alternativ i matbespisningen i skola och förskola 

 
 

Beslutsunderlag  
Motion från Erik Andreasson (V) - förslag om växtbaserad kost som normalkost alternativ i 
matbespisningen i skola och förskola 

Beslut 

  Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 135/2020 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för bildning och 
lärande – Anders Johansson (C) 

 
Anders Johansson (C) har inkommit med en aväsgelse från uppdrag som ledamot i 
beredningen för bildning och lärande. Centerpartiet föreslår att Yvonne Norlén (C) utses till ny 
ledamot i beredningen för bildning och lärande. 

 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för bildning och lärande  

Beslut 

1. Anders Johanssons (C) avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen 
för bildning och lärande beviljas.  

2. Till ny ledamot i beredningen för bildning och lärande utses Yvonne Norlén 
(C).  

__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Lönenheten, Internservice, Jonna Bakkum, Kajsa Danesjö 

 För kännedom till  
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 § 136/2020 

Beslut om entledigande av nämndeman  
 

Göteborgs tingsrätt meddelar att Helen Byström på egen begäran entledigas från uppdrag som 
nämndeman avseende tjänsteperioden 2020-2023. Till ny nämndeman föreslås Anne 
Törnkvist. 

 
Beslutsunderlag  
Beslut från Göteborgs tingsrätt  

Beslut 

1. Informationen antecknas till protokollet.  
2. Till ny nämndeman föreslås Anne Törnkvist.  

__________ 
 
 

 Expedieras till Göteborgs tingsrätt, Renate Danielsson  
 

 För kännedom till  

 










