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 Rolf Carlsson (SD) Ersätter Sven Niklasson (SD) 
 Bertil Augustsson (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Eva Wahlin (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Pernilla Wiklund (UP) §§ 68-72, 74-86 
 Leif Hasselgren (UP) Ersätter Pernilla Wiklund (UP) §73 
 Rainer Hoffman (UP)  
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 Cecilia Olsson (L)  
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 Gun-Marie Daun (KD)  
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 Fredrik Daun (KD)  
 Ilona Waern (KD)  
 Erik Andreasson (V)  
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 Knut Nordin (V)  
 Lottie Lord (MP)  
 Mikael Lunneblad (MP) Ersätter Lennart Wennerblom (MP) 

 
Ersättare Fredrik Gullbrantz (S) §§68-73, 75-76, 78-86 
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 Leif Hasselgren (UP) §§ 68-72, 74-86 
 Pierre Rehnlund (L) §§ 68-76, 78-86 
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 Johanna Salekärr (KD)  
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Sekreterare 
  Paragraf 68-86 
 Oskar Ivarsson   
   

Ordförande 
  

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

 
Ej närvarande Parker Ayewubo (S)  
 Mats Frisell (S)  
 Kathrine Månsson (S)  
 Lennart Jonsson (M)  
 Simon Pasula (M)  
 John Magnusson (SD)  
 Heine Nielsen (-)  
 Patrik Hedin (UP)  
 Kenneth Frii (C)  
 Anders Johansson (C)  
 Martin Nestorsson (V)  
 Erik Zinn (MP)  
 Göran Södersved (SD)  
 Robert Kinhult (SD)  
 Niklas Andersson (SD)  

 

 
  

Övriga deltagare Peter Granstedt Förbo 
 Fredrik Skreberg Ekonomienheten 
 Haleh Lindqvist Kommundirektör 
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 § 68/2021 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) och Ove Wiktorsson (C). Ordföranden 
meddelar att protokollet justeras måndagen den 24 maj.  

Beslut 

  Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) och Ove Wiktorsson (C). 
__________ 
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 § 69/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.  

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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 § 70/2021 

Information från Förbo AB 
 
 Peter Granstedt, VD Förbo AB, informerar om: 
 

 Ägardirektiv 
 Vision och affärsidé 
 Aktuell hos Förbo 

o Konsekvenser av coronapandemin 
o Status nyproduktion 
o Renoveringar 
o Aktivitetsparker 

 2020 i siffror 
o Direktavkastning 
o Soliditet 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 71/2021 

Information om beslut om efterträdarval (Dnr KS2021/0585) 
 

Länsstyrelsen har utsett Martin Nestorsson (V) till ny ersättare i kommunfullmäktige för 
perioden 15 april 2021 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 Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice 

 För kännedom till  
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 § 72/2021 

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

- Coronapandemin  
o Dagsläge och framtid 

- Preliminär tertialrapport 1  
- Skatteutveckling 
- Prognostiserat resultat 
- Marstrandsfärjan 
- Kode nya skola 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 73/2021 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses ledamöter 
avseende verksamhetsåret 2020 (Dnr KS2021/0831) 

 
Kommunfullmäktige behöver behandla frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens 
ledamöter för Samordningsförbundet Älv & Kust avseende verksamhetsår 2020. Revisorerna 
för Samordningsförbundet, Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn tillstyrker att 
förbundsstyrelsens ledamöter för Samordningsförbundet Älv & Kust beviljas ansvarsfrihet för 
år 2020. 

 
Beslutsunderlag  
Revisionsberättelse med bilagor för Samordningsförbundet 2020 

 

Beslut 

1. Revisionsberättelsen antecknas till protokollet. 
2. Förbundsstyrelsen och dess ledamöter för Samordningsförbundet Älv & 

Kust beviljas ansvarsfrihet för år 2020.  
__________ 
Pernilla Wiklund (UP) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  
 

 Expedieras till Samordningsförbundet Älv & Kust 

 För kännedom till  
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 § 74/2021 

Revisionsberättelse för Bohus Räddningstjänstsförbund 2020 - beslut om 
ansvarsfrihet 

 
Utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i Bohus 
Räddningstjänstsförbund. De bedömer sammantaget att direktionen i Bohus 
Räddningstjänstsförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionerna tillstyrker att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

 
Beslutsunderlag  
Revisionsberättelse för Bohus Räddningstjänstsförbund 2020 

 

Beslut 

1. Revisionsberättelsen antecknas till protokollet.  
2. Förbundsdirektionen samt enskilda förtroendemän i detta organ beviljas 

ansvarsfrihet för år 2020.  
__________ 
Susanne Jönsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 
 

 Expedieras till Borf  

 För kännedom till  
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 § 75/2021 

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst - Beslut om ansvarsfrihet 
samt godkännande av årsredovisning (Dnr KS2021/0703) 

 
Kommunfullmäktige ska behandla Årsredovisning 2020 för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst. Årsredovisning med revisionsberättelse översänds till medlemmar i 
förbundet för beslut i respektive fullmäktige för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag  
Rättelse_ Expediering av Årsredovisning 2020 för Tolkförmedl...  
Tjänsteutlåtande  
Internkontrollrapport  
Revisionsberättelse 2020  
Bilaga till revisionsberättelse, PwC  
Protokollsutdrag  
Förbundsordning 2021-01-01  
Årsredovisning 2020  

Beslut 

1. Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2020 godkänns.  
2. Direktionen för Tolkförmedling Väst och de enskilda ledamöterna beviljas 

ansvarsfrihet för år 2020.  
__________ 
 

 Expedieras till Tolkförmedling Väst 

 För kännedom till  
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 § 76/2021 

Interpellation om beredningsskrivelse - till Miguel Odhner (S) (Dnr 
KS2021/0812) 

 
Ingela Rossi (S) och Jan Tollesson (L) har inkommit med en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande, Miguel Odhner (S).  
 
I interpellationen ställs följande frågor: 
 
Förra mandatperioden gjordes en beredningsskrivelse om nordiskt besökscentrum på 
Fästningsholmen. 
 
- Vad har hänt med beredningsskrivelsen sedan dess?  
- Och hur tänker man förverkliga densamma? 

 
Miguel Odhner (S) besvarar interpellationen.  
 
Beslutsunderlag  
Interpellation om beredningsskrivelse - till Miguel Odhner (S) 

Beslut 

  Interpellationen anses besvarad.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 77/2021 

Överenskommelse om fastighetsreglering, köpekontrakt mm berörande 
del av Komarken 1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl. (Dnr KS2021/0170) 
Syftet med markbytena är att få tillgång till mark som respektive part kan utveckla med hjälp 
av detaljplaner för största nytta för Kungälv och dess invånare samt företagare. Parterna har 
sedan 2012 på begäran av Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (nedan kallat Bokab) 
(KS2012/612-1) och genom beslut i kommunstyrelsen arbetat med att få ett markbyte till 
stånd vilket med detta kan anses uppfyllt. 
För markbytet har det upprättats fem föreslagna avtal: 

- Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Rollsbo 1:32 mfl 
- Köpekontrakt del av Komarken 1:1 
- Köpekontrakt Kärna 18:1 
- Köpekontrakt del av Rollsbo 1:32 
- Avtal om tilläggsköpeskilling 

 
Alla markområden bedöms som lämpliga att erhålla/avyttra då de bidrar till att respektive part 
kan utveckla markområdena på ett mer effektivt sätt då markägandet blir mer enhetligt. För de 
flesta markområden är en ny detaljplan antingen påbörjad eller planeras påbörjas. 
 
Mark som överförs till kommunen är värderad av kommunen till ca 11 mkr, mark som 
överförs till Bokab är av kommunen värderad till ca 15,2 mkr. 
Kommunen och Bokab har avtalat om, i föreslaget avtal om tilläggsköpeskilling, att 
kommunen erhåller 4,2 mkr i det fall Bokab säljer byggrätter i kommande detaljplan för 
Dammbergen. Genom försäljning till eget bolag gällande markområdena i Åseberget, 
Utmarksgatan och Kärna behåller Kommunfullmäktige rådigheten över den potentiella 
värdestegringen som uppstår mellan dagens marknadsvärde och marknadsvärdet efter 
förädling.  
 
Förvaltningen föreslår att fem upprättade förslag till avtal godkänns. Markbytesaffären innebär 
utvecklingsmöjligheter, vilket med stor sannolikhet kommer generera ytterligare intäkter till 
kommunen. 
 
I nuvarande portföljtidplan ligger Åseberget med start av förstudie/planprogram 2023-2024, 
följt av framtagande av detaljplan under 2025-2028. Parterna är överens om att planprogram 
för Bokabs nuvarande och tillkommande mark på Åseberget kan påbörjas under år 2021 och 
att detta är en förutsättning för genomförandet av markbytet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om fastighetsreglering, köpekontrakt mm berörande del av 
Komarken 1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl. 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 28 april 2021 
Bilaga Kartor över markbytet 
Bilaga Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 
Bilaga Köpekontrakt Kärna 18_1 
Bilaga Köpekontrakt del av Komarken 1_1 
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Bilaga Köpekontrakt del av Rollsbo 1_32 
Bilaga Avtal om tilläggsköpeskilling 
Protokollsutdrag - Överenskommelse om fastighetsreglering, köpekontrakt mm berörande del 
av Komarken 1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl. - Kommunstyrelsen  
 
Yrkande 
Miguel Odhner (S): bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslut   

1. Upprättat förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 
avseende markbyten godkänns. 
2. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av del av Komarken 1:1 
godkänns. 
3. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av Kärna 18:1 godkänns. 
4. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av del av Rollsbo 1:32 
godkänns. 
5. Upprättat förslag till avtal om tilläggsköpeskilling godkänns. 
6. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna handlingar enligt punkterna 1-5 ovan samt tillhörande köpebrev och 
övriga handlingar som är nödvändiga för genomförandet, inklusive mindre 
nödvändiga justeringar. 
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med planprogram gällande 
Åseberget under år 2021. 

__________ 
Thomas Loong (L) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
Lennart Martinsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 

 Expedieras till Bohusläns Kommunala Exploaterings AB 
Daniel Markänger, Kart och Mark 

 För kännedom till  
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 § 78/2021 

Detaljbudget politisk verksamhet 2021 (Dnr KS2021/0166) 
 

Kommunstyrelsen fick i samband med Rambudget 2021-2024 med utblick 2028 i uppdrag att i 
samråd med kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska 
organisationen inom ramen 17 mkr (Dnr KS2020/0581) Förslaget ska redovisas för beslut i 
kommunfullmäktige. 
 
En budget inom ramen 17 mkr är framarbetad. Kommunrevisionens budget är särredovisad. 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna budgeten för den politiska organisationen. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Detaljbudget politisk verksamhet 2021 
Protokollsutdrag KS § 136/2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen ram om 17 mkr fördelas med 8720 tkr till 
kommunfullmäktige, varav 470 tkr avser arvoden för revisionen och 900 tkr 
avser revisionstjänster och 8280 tkr till kommunstyrelsen. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Pia Jakobsson  

 För kännedom till  
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 § 79/2021 

Styrdokument - Informationssäkerhetspolicy (Dnr KS2021/0363) 
 

 
Ett flertal föreskrifter och lagar ställer i dagsläget krav på systematiskt 
informationssäkerhetsarbete, i praktiken specifikt nyttjande av ISO-27000. Grundläggande för 
införande av ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO-27000 är ledningens 
uttalade stöd för informationssäkerhetsarbetet i form av en informationssäkerhetspolicy. 
 
Informationssäkerhetspolicyn ska uttrycka ledningen vilja med informationssäkerhetsarbetet 
och ska styra framtagande av underliggande policys, rutiner, riktlinjer och styrdokument på 
området. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Styrdokument - Informationssäkerhetspolicy 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 28 april 2021 
Bilaga Utredning - Informationssäkerhetspolicy 
Bilaga Bilaga - SS_EN_ISO_IEC_27002_2017_EN_SV 
Protokollsutdrag - Styrdokument - Informationssäkerhetspolicy - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Styrdokumentet ”Informationssäkerhetspolicy” antas. 
__________ 
 
För kännedom till: Haleh Lindqvist, Erik Lindskog, Annika Renström, Erik Lennerstedt, Pia Jacobsson, Anders Holm, Lena 
Arnfeldt, Dennis Reinhold 
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 § 80/2021 

Revidering av styrdokument – Arvodesnämndens reglemente (Dnr 
AN2021/0003) 

 
Arvodesnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente som 
beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. 
Det görs löpande en översyn av reglemente och styrdokument, där man märkt att ett specifikt 
avsnitt i arvodesnämndens reglemente inte återspeglar nämndens arbetssätt. Av översynen 
framgår att sociala myndighetsnämndens reglemente stämmer väl med nämndens arbetssätt 
och verksamhet. 
 
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för arvodesnämnden upprättas. 
Föreslagen revideringen av reglementet är begränsad till att omfatta avsnittet Verksamhetens 
inriktning (2 §), som ska vara, i så stor uträckning som möjligt, i enighet med sociala 
myndighetsnämndens reglemente. Därmed ska de punkter strykas i avsnittet Verksamhetens 
inriktning (2§) som inte är i enighet med arvodesnämndens arbetssätt. Utöver dessa 
revideringar föreslås även att tillägga en punkt i reglementet som behandlar 
inkluderingsperspektiv.  
 
Revideringen syftar till att förtydliga nämndens arbetssätt, organisation och struktur. 
 
Verksamheten bedömer att arvodesnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat 
förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – Arvodesnämndens reglemente 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 28 april 2021 
Bilaga reglemente-for-arvodesnamnden 
Bilaga Förslag, revidering 
Bilaga reglemente-for-arvodesnamnden. Ny version 
Protokollsutdrag - Revidering av styrdokument – Arvodesnämndens reglemente - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

Arvodesnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag. 
__________ 
 
Expedieras till: Sandra Bozic/Kommunkansliet 

För kännedom till: Erik Lindskog, Haleh Lindqvist 
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 § 81/2021 

Revidering av reglemente för Kommunens Pensionärsråd (Dnr 
KS2021/0465) 
Kommunen har sedan länge ett pensionärsråd, Kommunens Pensionärsråd (KPR), bestående 
av pensionärsföreningar samt representanter från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
När nuvarande mandatperiod inleddes placerades pensionärsrådet direkt under 
kommunfullmäktige. Reglementet har därför reviderats för att bättre överensstämma med den 
nya strukturen. Revideringar i reglementet innefattar därmed förtydligande av rådets placering, 
vilken numera är under kommunfullmäktige i stället för kommunstyrelsen. Även förändringar 
av antal förtroendevalda representanter och antal representanter från föreningar har 
tydliggjorts. Utöver detta har även mindre språkliga korrigeringar gjorts. 
 
Upprättat förslag till revidering av Kommunens Pensionärsråd föreslås antas. 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Revidering av reglemente för Kommunens Pensionärsråd 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 28 april 2021 
Bilaga KPR Reglemente - Ny version 
Bilaga KPR Reglemente - Revideringar 
Protokollsutdrag - Revidering av reglemente för Kommunens Pensionärsråd - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

Upprättat förslag till revidering av reglemente antas. 
__________ 

 
Expedieras till: Karin Ek Thorbjörnsson  

För kännedom till: 
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 § 82/2021 

Svar på motion om förslag om växtbaserad kost som normalkost alternativ 
i matbespisningen i skola och förskola (Dnr KS2020/1584) 

 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion angående att använda växtbaserad kost som 
alternativ normalkost i matbespisningen i skola och förskola. Bakgrunden är att övergå till en 
mer klimatmedveten kost med större innehåll av vegetabilier än vad som idag är normen enligt 
Naturskyddsföreningen. Vänsterpartiet vill att Kungälvs kommun mer aktivt arbetar för att 
minska animaliekonsumtionen genom att införa fler helvegetariska växtbaserade dagar i skola 
och förskola för att på så sätt minska kommunens klimatavtryck. Motionären menar att antal 
specialkoster kan minskas genom att ha ett helt växtbaserat alternativ (veganskt), som varken 
innehåller mjölkprodukter eller ägg samt en hänvisning till branschorganisationen Kost och 
Näring och Livsmedelsverket som rekommenderar mer växtbaserad mat i skolan. Detta 
kommer att kräva utbildningsinsatser för tjänstepersoner som arbetar med måltider. 
Vänsterpartiet anser att en ökad kostnad för fortbildningsinsats är väl berättigad med tanke på 
de fördelar de ser i klimateffekt och begränsning av specialkostalternativ i skola och förskola. 
 
Vänsterpartiet vill att: 
 
1. Kungälvs kommun tar fram en plan för att kunna erbjuda ett växtbaserat normalkost - 

alternativ till alla måltider som serveras i skola och förskola i kommunens regi. Planen ska 
utgå från vetenskapligt grundade riktlinjer från t.ex. Livsmedelsverket och att  
 

2. Kungälvs kommun inför fler helvegetariska dagar i skolans och förskolans matbespisning 
för att minska kommunens klimatavtryck.  

 
Tanken med motionen är att vi alla behöver ställa om mot mer klimatsmarta måltider. 
Måltidsservice har redan ett pågående arbete med implementering och utveckling av hållbara 
måltider och gröna köket. 
 
Strategin är att hålla balans mellan målgruppens önskemål och mognad för frågan, 
utvecklingen mot att öka växtbaserade måltider och fortsatt ha budget i balans. 
 
Motionen ligger i linje med hur förvaltningen redan arbetar. Denna tjänsteskrivelse föreslås 
vara förvaltningens svar på motionen. Pågående planerat arbete fortlöper i enlighet med 
ekonomiska förutsättningar och politiska mål.  
 
Yrkande 
Erik Andreasson (V): Motionen bifalles.  
 
Anna Vedin (M): Motionen anses besvarad. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta 
Anna Vedins (S) yrkande. 
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Omröstning begärdes inte. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om förslag om växtbaserad kost som normalkost alternativ i 
matbespisningen i skola och förskola 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 28 april 2021 
Bilaga Motion om växtbaserad kost som normalkost alternativ (V) 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021 
Protokollsutdrag - Svar på motion om förslag om växtbaserad kost som normalkost alternativ i 
matbespisningen i skola och förskola - Utskottet för Samhälle och utveckling  

Beslut  

Motionen anses besvarad.  
__________ 
 
Expedieras till:  Anneli Thronsen 

För kännedom till: 
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 § 83/2021 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 
– Henry Larsson (V) (Dnr KS2021/0813) 

 
Henry Larsson (V) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen samt utse en 
ny ledamot.   
 
Vänsterpartiet föreslår att Erik Andreasson (V) utses till ny ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

Beslut 

1. Henry Larssons (V) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning beviljas.  

2. Till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning utses Erik Andreasson 
(V).  

__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice 

 För kännedom till  
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 § 84/2021 

Fyllnadsval av ersättare till valnämnden efter vakant plats från 
Vänsterpartiet (Dnr KS2021/0380) 

 
Kommunfullmäktige ska utse en ny ersättare i valnämnden efter vakant plats från 
Vänsterpartiet.  
 
Vänsterpartiet förslår att Henry Larsson (V) utses till ny ersättare i valnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fyllnadsval av ersättare till valnämnden efter vakant plats från Vänsterpartiet 

Beslut 

  Till ny ersättare i valnämnden utses Henry Larsson (V).  
__________ 
 
Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice 

För kännedom till: 
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 § 85/2021 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Valnämnden – Hanna Daun 
Arehammar (KD) (Dnr KS2021/0857) 

 
Hanna Daun Arehammar (KD) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i 
Valnämnden. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen samt utse en ny ersättare.  
 
Kristdemokraterna föreslår Per Garelius (KD) som ny ersättare i valnämnden.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag    
 

Beslut 

1. Hanna Daun Arehammars (KD) avsägelse från uppdrag som ersättare i 
valnämnden beviljas.  

2. Till ny ersättare i valnämnden utses Per Garelius (KD).  
__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice 

 För kännedom till  
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 § 86/2021 

Motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken (Dnr 
KS2021/0877) 

 
Victoria Dahlqvist (SD) och Morgan Carlsson (SD) har inkommit med en motion om 
språkkrav i omsorgsyrken.  
 
Beslutsunderlag  
Motion om språkkrav i omsorgsyrken  

Beslut 

  Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


