
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida   
    Sammanträdesdatum   
Kommunfullmäktige 2019-09-05          1             
         
Plats och tid  Stora salen, Nimbus, Öckerö, kl. 18.15-21.10 
  
Beslutande  Enligt närvarolista bilagd protokollet 
 
Jäv  Helene Berndtsson (M) §§ 65-66 
  Ingvar Svensson (M) § 72 
       
Övriga närvarande Gull-Britt Eide, kommundirektör    
 Jacob Österlund, nämndsekreterare 

Tannaz Ghaderi, juridik- och kanslichef 
Sofia Fridén, kommunjurist 
Malin Tisell, socialchef 
Urban Olsson, chef samhällsbyggnad 
Oskar Nilsson, ekonomichef 
Petter Leyman, planarkitekt 

  Rikard Sporre, planarkitekt 
Per Karlbäck, exploateringsingenjör 

 
Tjänstgörande ersättare Claes Danielsson (M), för Helene Berndtsson (M) §§ 65-66,  

och för Ingvar Svensson (M) § 72 
 
 

 
Justerare  §§ 62, 64-68, 71-82 

 
 

Sekreterare  Jacob Österlund           

    

Ordförande   Ingvar Svensson 
                          
 
Justerare  Göran Olsson  Isak Strömblad 
 
 
 
 
    ANSLAG/BEVIS 

                                                               Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Datum för anslags 2019-09-  Datum för anslags     2019-09- 
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KF § 62   
   
Förändring av ärendelistan 

 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att två ärenden läggs till i ärendelistan:  
 

- Enkel fråga från Maria Brauer (S) till kommunstyrelsens ordförande 
- Anmälan av motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra 

grön rehab 
 
Ordförande föreslår att Maria Brauers (S) fråga läggs som första ärende efter 
avsägelser av kommunala uppdrag, och att anmälan av motionen läggs till sist i 
dagordningen. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att två ärenden läggs till på listan. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2019-09-05 7 

   
   
KF § 64   
   
Fråga från Maria Brauer till kommunstyrelsens ordförande om mot-
ion om belysning vid Pinans färjeläge 

 
Ärende 
Maria Brauer (S) har 2019-09-03 ställt en fråga till kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jan Utbult (KD):  
 

2012-10-25 skrev vi Socialdemokrater en motion om att kommunen borde 
sätta upp belysning på Hönö Pinan. Andemeningen i motionen var att mot-
verka cykelstölder men också underlätta för våra kommuninvånare att dels 
kunna hitta sin cykel när det är mörkt men också kunna motverka otrygghet i 
området. Denna motion blev bifallen 2013-09-26 men på sex år har inget 
hänt. 

Vi kan dagligen läsa på sociala medier att vi har oerhört många cykelstölder 
i kommunen och många av dessa stölder sker fortfarande på just Hönö Pi-
nan. Under vinterhalvåret när det är mörkt känner sig många fortfarande 
otrygga i området. Det är också mycket svårt att hitta sin cykel om man inte 
är rustad med ficklampa. Att låsa upp ett cykellås är i det närmaste omöjligt. 

Min fråga till kommunstyrelsen ordförande är: 

Avser du ta initiativ till att verkställa kommunfullmäktiges beslut? 

 

Beslutsunderlag 
Fråga från Maria Brauer till kommunstyrelsens ordförande 

 

Dagens sammanträde 
Maria Brauers (S) fråga dukas på dagens sammanträde. 
Jan Utbult (KD) besvarar frågan. 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om frågan kan anses besvarad i och med svar från kommun-
styrelsens ordförande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan är besvarad i och med svar från kommunstyrelsens ordförande. 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2019-09-05 8 

   
   
KF § 65 Dnr SB 0061/17  
   
Exploateringsavtal Heden 1:229 och 1:300 

 
Ärende 
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och exploatörens åtagan-
den/fördelning av kostnader samt är en förutsättning för detaljplanens anta-
gande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 168 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti. 
Bilaga - Exploateringsavtal Heden 1:229 och 1:300 

 
Jäv 
Helene Berntsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar exploateringsavtal Heden 1:229 och 1:300. 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2019-09-05 9 

   
   
KF § 66 Dnr SB 0061/17  
   
Antagande av detaljplan för Tärnvägens industriområde, 

del av Heden 1:229 och 1:300 

 
Ärende 
Syftet är antagande av rubricerad detaljplan. Planen är förenlig med översikts-
plan Utblick Öckerö – En inblick i framtiden och bedöms inte medföra bety-
dande miljöpåverkan, men då planen anses vara av allmänt intresse så bedrivs 
planarbetet ändå med ett utökat förfarande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 171 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2019. 
Bilaga 1 – Granskningsutlåtande 
Bilaga 2 – Planbeskrivning  
Bilaga 3 – Plankarta 
Bilaga 4 – Samrådsredogörelse 
Bilaga 5 – Utredningar 
 
Jäv  
Helene Berndtsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 
kap 27 § (SFS 2010:900).  
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KF § 67 Dnr SB 173/18  
   
Antagande – Detaljplan för Björkö 3:35 m.fl. 

 
Ärende 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byte av mark och fastighetsdelning 
enligt träffat avtal. Planen ska möjliggöra Gc-väg, väg samt ändra allmän plats 
park till kvartersmark parkering. På marken som överlåts till kommunen ska 
natur möjliggöras. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 170 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti. 
Bilaga 1 – Plankarta 2019-08-07 
Bilaga 2 – Planbeskrivning 2019-08-07 
Bilaga 3 – Samrådsredogörelse 2019-07-03 
Bilaga 4 – Granskningsutlåtande 2019-08-07 
Bilaga 5 – Grundkarta  
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 
kap 27 § (SFS 2010:900).  
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KF § 68 Dnr SB 37/19  
   
Arrende Hönö 2:384, Hönö Hembygdsförening 
 
Ärende 
Hönö Hembygdsförening ämnar teckna arrendeavtal med kommunen avse-
ende mark för parkering samt mark för Hembygdsgårdsändamål. Arrendeav-
gifterna enligt gällande taxa är 0:- för parkering, 8.165:- för marken i anslut-
ning till hembygdsgården samt 1000:- i administrativ avgift per arrende. 

Eftersom Hönö Hembygdsförening den 2000-03-28 skrivit nyttjanderättsavtal 
med Öckerö kommun avseende rätt att anlägga och underhålla GC-väg över 
Hönö Hembygdsförenings mark (genom ankedammen) utan kostnad för 
kommunen, vill Hönö Hembygdsförening nu slippa alla avgifter i samband 
med tecknandet av dessa nya avtal. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 172 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2019 

 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger avsteg från taxan för arrendeavgifter, fastställd 
av KF 2017-06-15 §30. 
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KF § 71 Dnr KS 162/19  
   
Förslag till reviderad förbundsordning till Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2019 
 
Ärende 
Enligt kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av förbundsmed-
lemmarnas fullmäktige (KL 9 kap 1 §). 
 
Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsfullmäktige har vid samman-
träde 2019-06-18 behandlat förslag till reviderad förbundsordning. Revide-
ringarna avser i första hand den förändrade rollen för förbundet genom att reg-
ionplaneuppdraget upphör, men innefattar även uppdateringar på grund av 
den nya kommunallagen samt en smärre revidering rörande hantering av me-
delshanteringspolicy. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 165 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 juni 2019.  
Bilaga – Förslag till reviderad förbundsordning för GR 2019. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Göran Ohlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunal-
förbund fastställs. 
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KF § 72 Dnr KS 175/18  
   
Val av nämndemän 
 
Ärende 
Göteborgs tingsrätt har anmält att nämndemän ska väljas för tjänstgöring i 
tingsrätten för valperioden 2020-2023. Tingsrätten har fastställt antalet 
nämndemän för Öckerö kommun till 7.  
 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Göteborgs tingsrätt 
Förslag på nämndemän till Göteborgs tingsrätt 
 
 
Dagens sammanträde 
Namnen på de av partierna nominerade personerna till Göteborgs tingsrätt har 
tillställts fullmäktige som del av kallelsen. Föreslagna nämndemän för peri-
oden 2020-2023 är: 
Martina Lindqvist (KD) 
Christina Sundström (KD)                                                                                                                                                     
Andrea Ohlsson (M) 
Ingvar Svensson (M) 
Eva Olsson (S) 
Erik Johansson (L) 
Annika Andersson (V) 

 
 
Jäv 
Ingvar Svensson (M) anmäler jäv, och deltar inte i beslutet. 
 
 
Beslutsgång  
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Eva Wallin (KD) frågar om de före-
slagna nämndemännen kan väljas och finner att så sker. 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer till nämndemän för perioden 2020-2023: 

Martina Lindqvist (KD) 
Christina Sundström (KD)                                                                                                                                                     
Andrea Ohlsson (M) 
Ingvar Svensson (M) 
Eva Olsson (S) 
Erik Johansson (L) 
Annika Andersson (V) 
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KF § 73 Dnr KS 0060/18    
   
Svar på motion om öppna bibliotek och ökad läslust  

 
Ärende 
Miljöpartiet har i en motion om öppna bibliotek och ökad läslust framfört en 
önskan om ökad tillgänglighet till kommunens bibliotek. 
Miljöpartiet Öckerö föreslår att: 
•Öckerö kommun, som test av konceptet, möjliggör att ett av kommunens 
mindre bibliotek kan hållas öppet genom att elektroniskt låssystem installeras, 
t ex på Björkö bibliotek. 
•Personal på förskolor, skolor och fritidshem ges tillträde till biblioteket genom 
det elektroniska låssystemet. 
•Privatpersoner får tillträde till kommunens bibliotek genom det elektroniska 
låssystemet, under lämpliga tider på dygnet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 april 2019, § 93 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2019 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2018-04-19, § 38 
Motion daterad 12 april 2018 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad.  
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KF § 74 Dnr KS 0188/17    
   
Svar på motion om bibliotekarier på hembesök 

 

Ärende 
I en motion från Socialdemokraterna framförs en önskan om att kommunen 
inrättar en modell för hembesök av bibliotekarier för målgrupperna familjer 
med barn 0-3 år samt kommuninvånare som på grund av hög ålder, rörelse-
hinder, långvarig sjukdom eller liknande inte har förutsättningar att besöka 
kommunens bibliotek. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 23 april 2019, § 95 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2019. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärenden den 23 november 2017, §69.  
Motion daterad den 23 november 2017. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 19 december 2017, §325.  
 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Isak Strömblad (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 
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KF § 75 Dnr KS 0189/17  
   
Svar på motion att alla barn har rätt till kultur 

 

Beslutsunderlag 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i en motion daterad 2017-11-
23 föreslagit: 
 
- att kulturskolan blir kostnadsfri. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 april 2019, § 85. 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 20 mars 2019, §9.  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 mars. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 23 november 2017,§67.  
Motion daterad den 23 november 2017. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Martina Kjellqvist (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
Göran Billvall (V) föreslår bifall på motionen. 
Boel Lanne (MP) föreslår bifall på motionen. 
 
 
Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; del kommunstyrel-
sen förslag, dels Göran Billvalls (V) och Boel Lannes (MP) förslag. Ordförande 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås.  

 

Reservation 
Ledamöterna i Vänsterpartiet och ledamöterna i Miljöpartiet reserverar sig 
mot beslutet. 
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KF § 76 Dnr KS 169/16    
   
Svar på motion om Kultur- och idrottsgala i Öckerö kommun 

 

Ärende 
Anders Olofsson (S) och Maria Brauer  (S) har i en motion daterad 2016-11-24 
föreslagit: 
-att kommunen tar initiativ till inrättande av en återkommande kultur- och 
idrottsgala i samråd med föreningslivet. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 april 2019, § 94 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2017 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 januari 2017, §15 
Motion daterad 24 november 2016 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till motionen 

 
Beslutsgång  
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; del kommunstyrelsen för-
slag, dels Maria Brauers (S) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås 

 

Reservation 
Ledamöterna i Socialdemokraterna och ledamöterna i Vänsterpartiet reserve-
rar sig mot beslutet 
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KF § 77 Dnr KS 35/16  
   
Svar på motion om att pröva intraprenad som driftsform 

 

Ärende 
Miljöpartiet de gröna i Öckerö kommun föreslår i en motion att kommunen 
prövar intraprenad som driftsform. I motionen anges att det finns alternativa 
sätt att organisera kommunens verksamhet som kan ge positiva effekter för 
såväl verksamhet som den enskilde arbetstagaren.  
 
Intraprenad är ett sätt att driva verksamhet inom en kommun med utökade 
befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Ansva-
rig nämnd har fortfarande det formella och övergripande ansvaret för verk-
samheten och bekostar driften. Personalen är fortfarande anställd i kommunen 
och intraprenadchefen är direkt underställd förvaltnings- eller verksamhets-
chef.  
Intraprenad ska drivas inom ramen för de lagar, avtal, regler och styrdokument 
som gäller övriga verksamheten inom kommunen. Intraprenad har rätt till 
samma centrala service och stöd som andra verksamheter har.  
 
Bland de förväntade fördelar som brukar anges vid införande av intraprenad 
som driftsform finns ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö, ökat engagemang 
bland personal samt ökat brukarinflytande. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2019-04-23, § 89 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 23 april 2019, § 89 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 21 mars 2019, §14.  
Anteckning socialförvaltningen 3 december 2018.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2018. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 mars 2018, § 323.  
Motion om intraprenad daterad 3 mars 2016. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Sandra Svensson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nicklas Attefjord (MP) föreslår bifall till motionen 

 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag till beslut, dels Nicklas Attefjords (MP) förslag om att bifalla motionen. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

 

Reservation 
Ledamöterna i Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 
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KF § 78 Dnr KS 161/18  
   
Svar på motion om servering av svenskt kött 

 

Ärende 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-08-29 föreslagit:  

- att Öckerö kommun endast serverar kött från svenska gårdar. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 21 maj 2019, § 122.  
Motion daterad den 29 augusti 2018. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 6 september 2018, §73. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 16 oktober, §244.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 november.  
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 18 december, §322. 
Anteckning socialförvaltningen daterad 14 mars 2019. 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 21 mars 2019, §15. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 mars. 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 mars 2019, §7. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Vera Molin (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Anna Skrapste (MP) föreslår bifall till motionen. 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till motionen. 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; del kommunstyrel-
sen förslag, dels Anna Skrapstes (MP) och Annika Anderssons (V) förslag. Ord-
förande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

 

Reservation 
Annika Andersson (V), Göran Billvall (V) och Boel Lanne (MP) reserverar sig 
mot beslutet. 
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KF § 79 Dnr KS 124/18  
   
Svar på motion om valfrihet och klimatansvar 

 

Ärende 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-06-15 föreslagit:  

- att elever i kommunens skolor ges valfrihet att välja vegankost. 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
skickades till kommunstyrelsen 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2019-05-21, § 124 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 mars 2019, § 5. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 mars 2019. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2018, § 321. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2018. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 16 oktober 2018, § 242. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärenden den 6 september 2018, § 71. 
Motion daterad 6 juni 2018. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Anna Skrapste (MP) föreslår att motionen återremitteras. 
Annika Andersson (V) föreslår att motionen återremitteras. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller åter-
remitteras till kommunstyrelsen. Ordförande ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs på dagens sam-
manträde.  

Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid 
omröstningen: 

 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag 

Nej-röst för att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
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Forts.   
   
 

Omröstningsresultat 

Med 28 ja-röster mot 13 nej-röster och 0 som avstod från att rösta finner ord-
förande att fullmäktige ska avgöra ärendet på dagens sammanträde. Omröst-
ningsbilaga bifogas protokollet.  

Beslutsgång, fortsättning 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

 

Reservation 
Ledamöterna i Vänsterpartiet och ledamöterna i Miljöpartiet reserverar sig 
mot beslutet. 
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KF § 80 Dnr KS 146/19  
   
Medborgarförslag om att inför lärlingsutbildningar och obligatorisk 
praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder 
 
Ärende 
 
Cristina Ingmyr har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-06-17 föreslagit: 
 

- att införa lärlingsutbildningar och obligatorisk praktik inom förskola, 
äldreomsorg och funktionshinder 
 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2019-06-17 
 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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KF § 81 Dnr KS 192/19  
   
Medborgarförslag om stöd till naturstig på Källö-Knippla 
 
Ärende 
 
Ralf Magnusson har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-08-19, föreslagit: 
 

- att Öckerö kommun ekonomiskt stödjer underhållet av naturstig, grillplatser, 
toalett, brygga. 
 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2019-08-19 
 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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KF § 82 Dnr KS 202/19  
   
Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab 
 
Ärende 
 
Maria Brauer (S) har i en motion, inkommen 2019-09-03, föreslagit: 
 

• Att kommunens etableringsenhet tillsammans med lämpliga aktörer an-
lägger en trädgård någonstans i kommunen där man bedriver grön re-
hab. 

 

• Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka 
EU medel (Leader) 

 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2019-09-03 
 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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