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KF § 1
Förändring av ärendelistan
Ordförande frågar om ärendena Anmälan av medborgarförslag om seniorkort
och Motion om att införa källsortering i alla kommunens verksamheter kan
läggas till på dagordningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om fullmäktige kan lägga till ärendena och finner att så
sker.
Kommunfullfullmäktiges beslut
Anmälan av medborgarförslag om seniorkort och Motion om att införa källsortering i alla kommunens läggs till på dagordningen.
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KF § 2
Säkerställande av allas deltagande på lika villkor
Ordförande ber ledamöterna säga till om någon uppfattar att de inte hörs och
syns på lika villkor på det sätt som beskrivs i kommunallagen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om någon uppfattar att de inte hörs och syns på lika villkor
på det sätt som beskrivs i kommunallagen. Ingen uttalar att så är fallet.
Kommunfullfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
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Dnr KS 175/18

Avsägelser och val till kommunala uppdrag
Ärende
Mats Plahn (SD) har i en skrivelse, daterad 2021-01-12 avsagt sig uppdraget att
vara suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB:s styrelse för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021.
Bengt Lardmo (KD) har i en skrivelse daterad 2021-01-13 avsagt sig uppdraget
att vara ledamot i Öckerö Rederi AB:s styrelse.
Cecilia Wergeni (MP) har i en skrivelse daterad 2020-12-17 avsagt sig uppdraget att vara ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige.
Jan Ek (SD) har i en skrivelse daterad 2021-01-28 avsagt sig uppdraget att vara
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, och ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2021-01-12
Avsägelse, daterad 2021-01-13
Avsägelse, daterad 2020-12-17
Avsägelse, daterad 2021-01-28
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Staffan Dahlbäck (SD) föreslår Jennie Wernäng (M) som ny suppleant i Renova
AB och Renova Miljö AB:s styrelse, från och med 2021-01-28 till och med årsstämma 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från Mats
Plahn (SD), och finner att så sker.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från Bengt
Lardmo (KD), och finner att så sker.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från Jan
Ek (SD), och finner att så sker. Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan
anhålla hos Länsstyrelsen om en ny sammanräkning för att utse ny ersättare avseende fullmäktigeuppdraget. Förslaget antas.
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Dnr KS 175/18

Avsägelser från kommunala uppdrag
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från Cecilia Wergeni (MP), och finner att så sker. Ordförande frågar om kommunfullmäktige och anhålla hos Länsstyrelsen om en ny sammanräkning för att utse ny ersättare avseende fullmäktigeuppdraget. Förslaget antas.
Ordföranden frågar om fullmäktige kan välja Jennie Wernäng (M) till ny suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB:s styrelse, till och med årsstämma 2022,
och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Mats Plahn (SD).
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Bengt Lardmo (KD).
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Cecilia Wergeni (MP).
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Jan Ek (SD).
Kommunfullmäktige väljer Jennie Wernäng (M) till ny suppleant i Renova AB
och Renova Miljö AB:s styrelse, från och med 2021-01-28, till och med årsstämma 2022.
Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att
utse ny ersättare till kommunfullmäktige efter Cecilia Wergeni (MP)
Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att
utse ny ledamot till kommunfullmäktige efter Jan Ek (SD).
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Dnr KS 297/19

Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö
Ärende
I ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12, har flera medborgare föreslagit
att man istället för grus anlägger en plan med konstgräs på Björkö nya skola,
samt att ett staket sätts upp.
I det rådande ekonomiska läget finns inte utrymme att prioritera de resurser
som krävs för att tillstyrka medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-11-10
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-10
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 7, 2020-03-18
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02
Kommunstyrelsen har behandlat ärende 2020-01-21, § 13
Medborgarförslag

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
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Dnr KS 111/20

Svar på medborgarförslag om förarbevis för fritidsbåtar
Ärende
Barn- och utbildningsförvaltningen har ombetts yttra sig över ett medborgarförslag om att erbjuda elever/ungdomar i Öckerö Kommun att från högstadiet
upp till 18 år ta förarintyg för fritidsbåtar som inkommit. Behovet bakom förslaget anges vara att Öckerö kommun är en Ö-kommun och att massor av ungdomar är ute på havet utan kunskaper om vare sig regler eller faror. Förslagsställaren anger tre möjligheter att kunna genomföra en sådan utbildning.
1. Som tidigare genom skolan.
2. Sponsrad utbildning genom Seglargymnasiet öppen för alla efter skolan mot
avgift.
3, Annan privat regi mot avgift.
Barn- och utbildningsförvaltningen delar förslagsställarens åsikt om att det är
angeläget att barn och unga skaffar sig kunskaper om att vara ute på sjön, för
att på så sätt kunna tillgodogöra sig vår närmiljö på ett säkert och ansvarsfullt
sätt. Barn- och utbildningsförvaltningen har dock inga möjligheter att stå för
denna utbildning. Elevens val, där möjligheter att ta förarbevis tidigare funnits, håller på att fasas ut med anledning av nya timplaner i grundskolan och är
helt borta i och med läsåret 2021-2022. Öckerö Seglande Gymnasieskolan får
sina ekonomiska medel för att bedriva gymnasieutbildning från övriga kommuner inom GR och dessa kan bara användas för att bedriva just gymnasieutbildning. Återstår då att utbildning för att erhålla Förarbevis anordnas i privat
regi eller av andra aktörer som bedriver denna typ av utbildning. Skolan är
dock gärna behjälplig genom att upplåta sina lokaler efter skoltid och hjälpa till
med marknadsföring då behoven är angelägna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 266
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-10-21, § 36
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-08
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
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Dnr KS 55/20

Svar på medborgarförslag om att erbjuda SFI i egen regi i Öckerö
kommun
Ärende
Föreningen ÖS! Öarna samverkan integration har lämnat ett medborgarförslag
till kommunfullmäktige om att SFI (svenska för invandrare) skall erbjudas av
Öckerö kommun i egen regi.
För närvarande har Öckerö kommun ett avtal med Göteborgs kommun om att
all kommunal vuxenutbildning (varav SFI är en del) i Göteborg skall erbjudas
medborgare i Öckerö kommun. Fördelen är att medborgarna i Öckerö kommun erbjuds ett långt större utbud av utbildningar för tilldelade medel än vad
som annars skulle vara möjligt. På plats i Öckerö kommun finns en mindre
verksamhet med Komvux som särskild utbildning (tidigare benämnd särvux),
övrig vuxenutbildning erbjuds i samarbete med Göteborg, på plats eller på distans.
Att placera delar av eller hela den kommunala vuxenutbildningen i egen regi i
Öckerö kommun skulle medföra högre kostnader för såväl utbildningen i sig
som för administration och studie- och yrkesvägledning. I dag betalar Öckerö
kommun ett påslag på 12 % av det Göteborg betalar sina utbildningsanordnare
och får då skolledning, administration, studie- och yrkesvägledning, kvalitetsutvärdering m.m. Som varande hemkommun har Öckerö fortfarande ett ansvar att se till att medborgarna får den utbildning vi betalar för men arbetet
skulle bli betydligt mer omfattande än vad den är i dag. Att Öckerö med några
tiotal SFI-elever skulle erbjudas priser på samma nivå som Göteborg vid en
upphandling förefaller mindre troligt. 12 % av 2020 års kostnader för SFI beräknas bli ca 160 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-01-19, § 13
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-12-09, § 49
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19
Motion
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Dnr KS 55/20

Svar på medborgarförslag om att erbjuda SFI i egen regi i Öckerö
kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.
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Dnr KS 199/20

Policy för styrning och ledning
Ärende
Inför arbetet med budget och uppdrag 2021 togs en ny process och uppdaterad
styrmodell fram. Syftet var att knyta ihop verksamhet och ekonomi tydligare,
jobba med prioriteringar istället för att äska, stärka helhet och långsiktighet,
genom goda planeringsförutsättningar få tid att ställa om och undvika ”osthyveln” samt tydliggöra ”vad” och ”hur” i styrningen. Budgetprocess och styrmodell beskrivs i policy för styrning och ledning.
Efter genomförd budgetprocess gjordes en utvärdering. Utifrån utvärderingen
har policy för styrning och ledning reviderats.
Tydligaste förändringarna handlar om att byta namn på budgetdirektiv till
planeringsförutsättningar för budget och uppdrag samt byta namn på kommunplan till verksamhetsplan för Öckerö kommun. Bilden i policyn som beskriver begreppen har också uppdaterats för öka tydligheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-01-19, § 11
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-04
Policy för styrning och ledning
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Policy för styrning och ledning antas.
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Dnr KS 5/21

Delegation till kommunstyrelsen med anledning av ny Covid-19 lag
Ärende
En ny tillfällig Covid-19 lag har trätt i kraft. Lagen kan innebära att Öckerö
kommun kan komma att behöva fatta beslut om föreskrifter i enlighet med
lagen. För att tydliggöra ansvarsfördelningen och förbereda för en skyndsam
handläggning av sådana beslut föreslås att kommunfullmäktige, i det fall hinder mot detta inte föreligger, delegerar uppgiften till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-01-19, § 5
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-18
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som ankommer på kommunen
enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån uppgiften inte
redan anförtrotts åt annan nämnd.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19 (Covid-19 lagen). Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av
lagen.
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Dnr KS 212/20

Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende firmatecknare och undertecknande av handling för kommunstyrelsens räkning
Ärende
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om bemyndigande att teckna kommunens firma vid ny mandatperiod. För att förtydliga detta uppdrag föreslås att
en ny bestämmelse avseende bemyndigande att utse firmatecknare införs i
kommunstyrelsens reglemente.
Därutöver behöver kommunstyrelsens reglemente förtydligas i de delar som
avser undertecknande av avtal. Detta för att minska risken för osäkerheter
kring vem som är behörig att underteckna avtal.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-01-19, § 4
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-05

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att utse firmatecknare för kommunen.
2. Kommunstyrelsens reglemente ändras i den del som avser delgivning
och undertecknande av avtal. § 8 i kommunstyrelsens reglemente ska ha
följande lydelse:
§ 8 Delgivning, undertecknande av handlingar och firmatecknare
Handlingar som kommunstyrelsen ska ta del av delges ordföranden,
kommundirektören, eller i förekommande fall berörd verksamhetschef
inom sitt verksamhetsområde, eller annan anställd som kommunstyrelsen utser.
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Dnr KS 212/20

Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende firmatecknare och undertecknande av handling för kommunstyrelsens räkning

Skrivelser, avtal och andra handlingar ska för kommunstyrelsens räkning undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne inträde annan som
kommunstyrelsen utser.
Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för kommunen.
Kommunstyrelsen får uppdra åt förtroendevald eller anställd att enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.
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Dnr KS 21/20

Riktlinjer för bostadsförsörjning – revidering av kommunens bostadsförsörjningsprogram 2021-2025
Ärende
Enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383 + 2013:866)
ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Nuvarande Bostadsförsörjningsprogram gäller för åren 2015-2020 och
inför 2021 behövs nya underlag gällande bostadsförsörjning, inte bara för att
tidsperioden når sitt slut utan också för att förutsättningarna förändrats med tiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-01-19, § 26
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-21
Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Ohlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Boel Lanne (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Brauer (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Lagrell (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 antas.
Protokollsanteckning
Boel Lanne (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”MP anser att bostäder inte ska byggas på vatten.”
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Dnr KS 292/19

Svar på motion gällande källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö kommun
Ärende
Maria Brauer, Socialdemokraterna, och Anna Skrapste, Miljöpartiet, föreslår i
sin motion att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter samt att kommunstyrelsen inventerar vilka andra verksamheter som ännu inte sorterar sitt
avfall och säkerställer att samtliga kommunal verksamheter ger förutsättningar att källsortera.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-06-16, § 158
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, ej daterad
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-04-23, § 24
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-16
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-03-18, § 8
Barn- och utbildningsnämnden tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02
Motion
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Maria Brauer (S) föreslår att motionen bifalls.
Anna Skrapste (MP) föreslår att motionen bifalls.
Annika Andersson (V) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag, dels Maria Brauers (S), Anna Skrapstes (MP) och Annika Anderssons (V) förslag om bifall till motionen. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Maria Brauers (S) m fl förslag.
Omröstningsresultat
Med 17 ja-röster mot 10 nej-röster och 1 som avstår finner ordförande att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstningsbilaga
bifogas protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.
Justerandes sign
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Dnr KS 278/19

Svar på motion om åtgärder mot matsvinn
Ärende
Motion att undersöka möjligheten till ett initiativ för att minska matsvinnet i
Öckerö kommun. Initiativet ligger i möjligheten att köpa mat som blir över i
köken inom skola och förskola.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 278
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06
Motion om åtgärder mot matsvinn
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Annika Andersson (V) föreslår bifall till motionen.
Anna Skrapste (MP) föreslår bifall till motionen.
Boel Lanne (MP) föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens
förslag, dels Annika Anderssons (V) och Anna Skrapstes (MP) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Annika Anderssons (V) m fl förslag.
Omröstningsresultat
Med 17 ja-röster mot 11 nej-röster och 0 som avstår finner ordförande att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstningsbilaga
bifogas protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad, då motionens förslag är ett redan pågående arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-01-28

KF § 13

Sammanträdesdatum

Sida

17

Dnr KS 167/20

Motion rörande mer tydlig styrning vid försäljning av markfastigheter i kommunens ägo
Ärende
Mats Plahn (SD) och Jan Ek (SD) har i en motion daterad 2020-10-08, föreslagit:
-

Att all försäljning av fastigheter/mark skall godkännas först av Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Motion
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-01-28

KF § 14

Sammanträdesdatum

Sida

18

Dnr KS 164/20

Ärende
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i en motion daterad 2020-1006, föreslagit:
-

Att Öckerö kommun mot en ringa avgift erbjuder äldre 65+ ett seniorkort att gälla dygnet runt inom zon A.

Beslutsunderlag
Motion
Beslutsgång
Ordföranden frågar om motionen kan anmälas och skickas till kommunstyrelsen och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Motion anmäls och skickas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-01-28

KF § 15

Sammanträdesdatum

Sida

19

Dnr KS 165/20

Anmälan av medborgarförslag om syn och hörselinstruktör
Ärende
Ebbe Börjesson och Solveig Johansson har i ett medborgarförslag, daterat september 2020, föreslagit:
-

Att en funktionen syn- och hörselinstruktör införs i kommunen

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan anmälas och skickas till kommunstyrelsen och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-01-28

KF § 16

Sammanträdesdatum

Sida

20

Dnr KS

Medborgarförslag avseende utformningen av Öckerö nya centrum
Ärende
Ralf Zander har i ett medborgarförslag, daterat 2020-12-17, föreslagit:
-

Att Öckerö kommun i samband med omtag rörande Öckerö nya centrum utlyser en tävling bland exempelvis unga arkitekter, för att skapa
ett funktionellt centrum utifrån traditionell bohuslänsk arkitektur.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan anmälas och skickas till kommunstyrelsen och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-01-28

KF § 17

Sammanträdesdatum

Sida

21

Dnr KS 205/20

Anmälan av medborgarförslag om tillgänglighetsanpassad badplats
på Kalvsund
Ärende
i ett medborgarförslag, daterat 2020-12-27, föreslagit:
-

Att kommunen bygger en tillgänglighetsanpassad badplats på Kalvsund

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan anmälas och skickas till kommunstyrelsen, och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-28

Sammanträdesdatum

KF § 18

Sida

22

Dnr KS 10/21

Anmälan av motion om källsortering i kommunens verksamheter
Ärende
Maria Brauer (S) och Anna Skrapste (MP) föreslår i en motion daterad
-

Att kommunens alla verksamheter ska källsortera sitt avfall innan mandatperiodens slut.

Beslutsunderlag
Motion
Beslutsgång
Ordföranden frågar om motionen kan anmälas och skickas till kommunstyrelsen, och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-28

Sammanträdesdatum

KF § 19

Sida

23

Dnr KS 13/21

Anmälan av motion om källsortering i kommunens verksamheter
Ärende
Anna Skrapste (MP) föreslår i en motion daterad
-

Att samtliga medarbetare inom Öckerö kommun erbjuds grundläggande
utbildning inom miljö- och klimatfrågor.

Beslutsunderlag
Motion
Beslutsgång
Ordföranden frågar om motionen kan anmälas och skickas till kommunstyrelsen, och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-28

Sammanträdesdatum

KF § 20

Sida

24

Dnr KS

Svar på motion om åtgärder mot matsvinn
Ärende
Bengt Larsson har i ett medborgarförslag inkommet 2021-01-27 föreslagit
-

Att seniorkort införs för kommunens seniorer.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan anmälas och skickas till kommunstyrelsen, och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige
Datum: 2021-01-28 kl 18.15-20.25

Jan Utbult (KD)

Omröstning
N
§ 11
§
§ 11
Ja Nej Ja Nej Ja
X
X
X

Henrik Karlsson (KD)

X

X

X

Claes Sandros (KD)

X

X

X

Isak Strömblad (KD)

X

X

X

Fredrik Gustavsson (KD)

X

X

X

Michael Sjögren (KD)

X

X

X

Eva Wallin

X

X

X

Jennie Wernäng (M)

X

X

X

Helene Berntsson (M)

X

X

X

Anders Kjellgren (M)

X

X

X

Sandra Svensson (M)

X

X

X

Kent Lagrell (M)

X

X

X

Namn

§

Nej Ja

Nej

Martina Kjellqvist (KD)

Robertho Settergren (KD)

Tommy Wallhult
Björn Johanson (M)
Christer Holmer (M)
Peter Domini (L)
Göran Ohlsson (L)

X

X

Hans Alveros (L)

X

X

X

Vera Molin (L)

x

X

X

\\int.ockero.se\gemensam\grupper\kansli\ks kf\kommunfullmäktige\protokoll och kallelser\2021\2021-01-28\protokoll\närvarolista kf 1922.doc\\int.ockero.se\gemensam\grupper\kansli\ks kf\kommunfullmäktige\protokoll och kallelser\2021\2021-01-28\protokoll\närvarolista kf 19-22.doc

Namn

N

§
Ja

Maria Brauer (S)

X

Ronnie Bryngelsson (S)

X

X

X

Ronald Caous (S)

X

X

X

Göran Olsson (S)

X

X

X

Jan-Ivar Ivarsson (S)
Tommy Andersson
Jan-Åke Simonsson (S)

X

X

X

Boel Lanne (MP)

X

X

X

Anna Skrapste (MP)

X

X

X

Annika Andersson (V)

X

X

X

Nej
X

§
Ja

Nej
x

§
Ja

Nej

§
Ja

2
Nej

Monika Eriksen (S)

Nicklas Attefjord (MP)

Göran Billvall (V)
Kjell Lindström

X

x

x

Mats Plahn (SD)

X

X

x

X

x

x

Jan Ek (SD)
Staffan Dahlbäck (SD)
2:e v ordf Thomas Wijk (S)
1:e v ordf Martina Lindqvist (KD)

X

X

x

Ordförande Ingvar Svensson (M)

x

x

x

Summa:

17

10

17

11

Attest: ______________________________
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