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1/23 Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll -   :

Denna behandling '1/23 Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll' har inget tjänsteutlåtande.



2/23 Tillkommande och utgående ärenden -   :

Denna behandling '2/23 Tillkommande och utgående ärenden' har inget tjänsteutlåtande.



3/23 Interpellation till Miguel Odhner (S) - 2023-46 Interpellation till Miguel Odhner (S) : Interpellation från Vänsterpartiet 230126

Till Kungälvs kommunfullmäktige, 2023-01-26
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S)

Ska kommunens anställda tvingas bli angivare?

Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har genom
”Tidöavtalet” kommit överens om vilken politik de gemensamt står bakom.
Överenskommelsen presenterades 14 oktober och genom det avtalet kunde Ulf
Kristersson därefter väljas som statsminister av en majoritet i riksdagen.

I Tidöavtalet finns ett förslag om att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att
informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med
personer som vistas i Sverige utan tillstånd”. Tidöavtalets så kallade ”informationsplikt”
innebär att anställda inom kommuner och regioner ska tvingas bli angivare. Här i Kungälv
skulle det innebära att lärare, förskollärare, barnskötare, socialsekreterare, vårdanställda,
fältassistenter, bibliotekarier och övriga kommunanställda skulle tvingas bli angivare.

Runt om i landet har förslaget väckt stor oro och skarp kritik har riktats mot förslaget, så
även här i Kungälv. Bland annat menar Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, att
förslaget strider mot hälso- och sjukvårdens professionsetik. Informationsplikten går
emot hälso- och sjukvårdens grundläggande principer om att vård ska ges med respekt
för alla människors lika värde och den med de största behoven ska ges företräde till
vården. En kritik som delas av 4008 vårdanställda och vårdstudenter. I en debattartikel i
Aftonbladet (2022-12-21) skriver de att förslaget kraftigt skulle försämra liven och hälsan
för patienter och de vårdanställdas arbetsmiljö.

Lärarnas yrkesetiska råd har krävt att lärare ska undantas om Tidöavtalets lagförslag blir
verklighet. Enligt rådet strider lagförslaget på flera sätt mot lärares yrkesetiska principer
och om förslaget blir verklighet så rubbar de grunden för lärares yrkesutövning. Kritiken
och oron delas även av ordföranden för lärarnas fackförbund, Sveriges lärare, Johanna
Jaara Åstrand.

Förslaget bryter även mot barnkonventionen liksom FNs mänskliga rättigheter, vilket
flera fackförbund, människorättsorganisationer och yrkesgrupper varnar för.

RödGrön Ledning som styr i Västra Götalandsregionen har redan nu gått ut och sagt att
de inte kommer medverka till eller bidra till att ett angiverisystem liknande det som
föreslås i Tidöavtalet samt att regionens verksamheter fortsatt ska bygga på de
mänskliga rättigheterna och säkerställa alla likas värde.

Mot denna bakgrund och för att ge klara besked till våra kommunanställda och
kommunens medborgare frågar vi därför kommunstyrelsens ordförande:

1. Vad är din och Kungälvs majoritets (S, M och Mp) syn på förslaget om
”informationsplikt”?

2. Hur ser ni på lagförslaget för Kungälvs kommun utifrån ett arbetsgivarperspektiv?
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3. Hur ställer sig majoriteten i Kungälv till att ge samma löfte till sina kommunanställda
som ledningen för Västra Götalandsregionen utfäst?

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp genom

Andreas Antelid (V)



4/23 Interpellation vill Anna Vedin (M) - 2023-47 Interpellation vill Anna Vedin (M) : Interpellation om laget i Kungalvs skolor

Interpellation till utbildningsrådet angående läget i
Kungälvs skolor

Framtiden börjar i skolan. För Liberalerna är det viktigt att skolan är en plats där alla barn
och unga ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. I skolan läggs grunden för att i
framtiden kunna forma sitt eget liv.

Det kräver lugn och ro i klassrummen, det kräver att elever som med behov av insatser ska
få stöd, och elever som behöver större utmaningar kan få det.
Det kräver att rektorer ges möjlighet att ge skolbarn och skolungdomar stöd och utmaningar.
Det kräver att lärare får möjlighet att vara lärare. Och det kräver att personal och elever ska
kunna vistas i en trygg miljö utan hot och utan våld.

Under hela hösten har vi kunnat läsa i Kungälvs-Posten om hur facken larmat om dålig
arbetsmiljö på flertalet skolor - hot om våld, våld, och till och med mordhot mot personal.
Denna typ av arbetsmiljö hjälper knappast till att göra kommunen till en attraktiv
arbetsgivare. När rektorerna får svårt att rekrytera personal drabbar det både personalen
och skolungdomarna. När skolorna inte har resurser att hjälpa de som behöver det går det
även ut över andra elever, och det går ut över personalen, och inte minst går det ut över de
elever som har rätt till extra stöd men som inte får det - något som kommer påverka dem och
samhället i framtiden.
Om vi inte lyckas rekrytera de bästa medarbetarna till Kungälvs skolor, så kommer den onda
spiralen att fortsätta nedåt. Detta måste brytas nu.

Med bakgrund av detta vill vi ha svar på följande;

1. Hur är läget egentligen på Kungälvs skolor idag?
2. Vad har gjorts för att eliminera hot och våld i skolorna?
3. Vad har gjorts för att skapa en trygg arbetsmiljö för personal och elever?
4. Vad har gjorts för att säkerställa att det är lugn och ro i klassrummen?
5. Vad har gjorts för att alla elever ska få det stöd och de utmaningar de behöver?
6. Vad har gjorts för att säkerställa att rektorerna kan rekrytera den bästa personalen till

våra skolor?

Michael Karlsson (L)
Matilda Jansson (L)
Cecilia Olsson (L)



5/23 Information från kommunstyrelsens ordförande -   :

Denna behandling '5/23 Information från kommunstyrelsens ordförande' har inget tjänsteutlåtande.
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2023-01-20

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

2023-01-04

Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelse och nämnder (Dnr
KS2022/1121-4)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige skall, enligt 6 kap. 17 § kommunallagen, besluta om ersättarnas
tjänstgöringsordning i styrelser och nämnder om inte ersättarnas valts proportionellt.

Förvaltningen föreslår att frånvarande ledamöter i kommunens nämnder och styrelser i första
hand ska ersättas av de valda ersättarna från samma parti, i andra hand enligt den ordning
partierna väljer och i tredje hand, vid behov, i storleksordning enligt mandatfördelning i
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut är följande:

De valda ersättarna i kommunens nämnder och styrelser skall vid förhinder för ordinarie
ledamot inträda i tjänstgöring enligt följande ordning:

1. Ersättare tillhörande samma parti som den frånvarande ledamoten

2. För ledamot tillhörande partiet i vänsterkolumnen inträder ersättare enligt den högra
kolumnen:

Här lämnas inget förslag ti l l beslut. Det är upp ti l l respektive att parti att utse de
partier man anser ska ersätta sina ledamöter).

S:
M:
SD:
KD:
L:
UP:
V:
C:
MP:
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3. I händelse av att ersättare saknas både från det egna partiet och så även enligt 
ersättarordningen i punkt 2 inträder första närvarande ersättare enligt 
mandatfördelningen i kommunfullmäktige. 

Juridisk bedömning 

Kommunfullmäktige skall, enligt 6 kap. 17 § kommunallagen, besluta om ersättarnas 
tjänstgöringsordning i styrelser och nämnder om inte ersättarnas valts proportionellt.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att frånvarande ledamöter i kommunens nämnder och styrelser i första 
hand ska ersättas av de valda ersättarna från samma parti, i andra hand enligt den ordning 
partierna väljer och i tredje hand, vid behov, i storleksordning enligt mandatfördelning i 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

De valda ersättarna i kommunens nämnder och styrelser skall vid förhinder för ordinarie 
ledamot inträda i tjänstgöring enligt följande ordning:

1. Ersättare tillhörande samma parti som den frånvarande ledamoten

2. För ledamot tillhörande partiet i vänsterkolumnen inträder ersättare enligt den högra 
kolumnen: 

Här lämnas inget förslag till beslut. Det är upp till respektive att parti att utse de 
partier man anser ska ersätta sina ledamöter). 

S:
M:
SD:
KD:
L: 
UP:
V:
C:
MP:

3. I händelse av att ersättare saknas både från det egna partiet och så även enligt 
ersättarordningen i punkt 2 inträder första närvarande ersättare enligt 
mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Expedieras till: Kommunkansliet
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2023-01-11 
Sida  18 (27) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 12/2023 

Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelse och nämnder (Dnr 
KS2022/1121) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige skall, enligt 6 kap. 17 § kommunallagen, besluta om ersättarnas 
tjänstgöringsordning i styrelser och nämnder om inte ersättarnas valts proportionellt. 
 
Förvaltningen föreslår att frånvarande ledamöter i kommunens nämnder och styrelser i första 
hand ska ersättas av de valda ersättarna från samma parti, i andra hand enligt den ordning 
partierna väljer och i tredje hand, vid behov, i storleksordning enligt mandatfördelning i 
kommunfullmäktige.  
 
Förslag till beslut är följande: 

 
De valda ersättarna i kommunens nämnder och styrelser skall vid förhinder för ordinarie 
ledamot inträda i tjänstgöring enligt följande ordning: 
 
1. Ersättare tillhörande samma parti som den frånvarande ledamoten. 

 
2. För ledamot tillhörande partiet i vänsterkolumnen inträder ersättare enligt den högra 

kolumnen:  
 

Här lämnas inget förslag till beslut. Det är upp till respektive att parti att utse de partier man anser ska 
ersätta sina ledamöter).  

 
S:       
M:       
SD:       
KD:       
L:        
UP:       
V:       
C:       
MP:       
       

 
3. I händelse av att ersättare saknas både från det egna partiet och så även enligt 

ersättarordningen i punkt 2 inträder första närvarande ersättare enligt mandatfördelningen 
i kommunfullmäktige.  

 
Under sammanträdet 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet 
ger förslag på ersättare enligt punkt två. Övriga partier väljer föreslå ersättare enligt punkt 2 
när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.   
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2023-01-11 
Sida  19 (27) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelse och nämnder 

Förslag till kommunfullmäktige 
De valda ersättarna i kommunens nämnder och styrelser skall vid förhinder för ordinarie ledamot 
inträda i tjänstgöring enligt följande ordning: 
 
1. Ersättare tillhörande samma parti som den frånvarande ledamoten 

 
2. För ledamot tillhörande partiet i vänsterkolumnen inträder ersättare enligt den högra 

kolumnen:  
 

S: M MP     
M: S MP     
SD: KD  L     
KD: SD L      
L:        
UP:       
V:       
C:       
MP: S M     
       

 
3. I händelse av att ersättare saknas både från det egna partiet och så även enligt 

ersättarordningen i punkt 2 inträder första närvarande ersättare enligt mandatfördelningen 
i kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Expedieras till:   Kommunkansliet 
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Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2023-01-20

Handläggarens namn
Karin Ek Thorbjörnsson

2022-12-09

Uppdaterat beslut om medel till Ungdomsrådets förfogande (Dnr
KS2022/2427-1)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2010 att bifalla en motion från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet, om att kommunfullmäktige ska reservera 100 000 kronor som ska stå till
Ungdomsfullmäktiges förfogande. Motionen remitterades till demokratiberedningen innan beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ungdomsfullmäktige ombildades till Ungdomsrådet
2020, och Ungdomsrådet har sedan dess haft möjlighet att nyttja de medel som kommunfullmäktige
ursprungligen beslutade skulle tillfalla dåvarande Ungdomsfullmäktige.

I dagsläget saknas dock ett politiskt beslut om dessa medel som är uppdaterat i enlighet med
beslut om ombildandet, vilket kan orsaka svårigheter i förvaltningens ekonomiska redovisning och
dokumentation.

Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om att de medel om 100 000 kronor
som tidigare stått till Ungdomsfullmäktiges förfogande nu tillfaller Ungdomsrådet.

Juridisk bedömning

Det finns inga juridiska hinder för att kommunfullmäktige beslutar om att de medel som tidigare stått
till Ungdomsfullmäktiges förfogande nu tillfaller Ungdomsrådet.

Ungdomsrådet har ingen egen budget, och är inget organ i rättslig mening. Av denna anledning kan
inte Ungdomsrådet fatta formella beslut på egen hand om hur medlen används. Ärendegången för
när Ungdomsrådet bestämmer vad de vill nyttja sina medel till får av den anledningen ske enligt

- Ungdomsrådet upprättar ett förslag i en tjänsteskrivelse med stöd av administrativ personal från
kommunkansliet

- Ärendet lyfts i kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige beslutar om förslaget

Bedömning är avstämd med kommunjurist.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

Den 16 november 2009 inkom en motion från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till
kommunfullmäktige, om att kommunfullmäktige ska reservera 100 000 kronor till
Ungdomsfullmäktige. Motionen remitterades till demokratiberedningen innan kommunfullmäktige
beslutade att bifalla motionens förslag den 17 juni 2010  (§ 135/10, KS2010/428-6)

I beslut från kommunfullmäktige i april 2020  (Ombildande av ungdomsfullmäktige, § 48/2020)
framgår att ungdomsfullmäktige pausas från och med juni 2020 och under resten av
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mandatperioden. Vidare framgår att Ungdomsrådet bildas med uppstart hösten 2020. 
Ungdomsrådets verksamhet startades dock inte under hösten 2020 som planerat, då det i 
samband med planerad uppstart infördes både nationella och regionala restriktioner till följ av 
coronapandemin. Ungdomsrådets verksamhet påbörjades därför först under våren 2022. 

I protokollsutdrag och beslut från april 2020 (§48/2020) framgår att; ”För att ge ungdomar i 
Kungälvs kommun ytterligare insyn och inflytande i kommunala frågor samt att öka engagemang 
och attraktivitet för denna instans föreslås ungdomsfullmäktige att pausas och att ett ungdomsråd i 
stället bildas.”  Ungdomsrådet har därmed sedan sin start fungerat som en ersättande instans för 
Ungdomsfullmäktige. 

Ungdomsrådet har efter ombildandet haft möjlighet att nyttja de medel som kommunfullmäktige 
ursprungligen beslutade skulle tillfalla dåvarande Ungdomsfullmäktige. I dagsläget saknas dock ett 
politiskt beslut om dessa medel som är uppdaterat i enlighet med beslut om ombildandet av 
Ungdomsfullmäktige till Ungdomsrådet, och förvaltningen föreslår därför att ett nytt beslut tas 
gällande medel till Ungdomsrådet. 

Att det finns ett uppdaterat beslut gällande de medel som är avsatta för att möjliggöra ungdomars 
politiska inflytande och deltagande är viktigt ur flera aspekter, men framför allt för att förvaltningen 
på ett korrekt och tydligt sätt ska kunna dokumentera och redovisa hur dessa medel används. Det 
bör därför finnas ett beslut som tydligt visar att de ekonomiska medel som tidigare beslutats stå till 
Ungdomsfullmäktiges förfogande numera tillfaller Ungdomsrådet. 

Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om att de medel som tidigare stått till 
Ungdomsfullmäktiges förfogande nu tillfaller Ungdomsrådet. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Förslaget kan bedömas möjliggöra kommunfullmäktiges strategiska mål Att ge förutsättningar för 
ett livslångt lärande samt Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ett uppdaterat politiskt beslut gällande Ungdomsrådets medel innebär en korrekt redovisning och 
dokumentation, liksom en korrekt ärendegång. Detta bidrar till att kommunen upprätthåller en 
transparens gentemot sina invånare (Delmål 16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta 
institutioner).

I förlängningen bidrar ett uppdaterat politiskt beslut att korrekt instans tillgodoses ekonomiska 
medel, vilket gör att Ungdomsrådets verksamhet kan fortsätta under de former som är tänkta 
(Delmål 16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande).

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förslaget har koppling till kommunens styrdokument Barn och ungdomspolicy. Policyn beskriver att 
barn och ungdomar skall göras delaktiga i alla frågor som rör deras vardag. Föreslagen åtgärd kan i 
förlängningen bidra till kommunens möjliggörande av detta mål. Policyn beskriver även att 
barnkonventionen ska beaktas i kommunens alla beslut. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
De ekonomiska medel som tidigare stått till Ungdomsfullmäktiges, numera Ungdomsrådets 
förfogande kan ge skolungdomar en känsla av åstadkommande, och att de har möjlighet att få 
utforma aktiviteter som ger inblick i planering och genomförande av mindre projekt som ska vara 
gynnsamma för målgruppen. Detta är ett led i ett aktivt demokratiarbete, som uppmuntrar 
skolungdomars intresse för demokratiska processer och ger dem ett forum för att kunna uttrycka 
sina åsikter, och känna sig delaktiga i kommunens beslutsprocesser. På längre sikt kan arbetet 
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med Ungdomsrådet även mynna ut i ett större politiskt intresse och demokratiskt deltagande hos 
ungdomar, vilket är gynnsamt ur ett större samhälleligt perspektiv. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslaget har inga negativa konsekvenser på medarbetare eller tar större personella resurser i 
anspråk. Förslaget innebär snarare en lättnad då det nu finns ett uppdaterat förslag till beslut som 
underlättar både redovisning och dokumentation.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär ingen förändring i ekonomin. De 100 000 kronor som utgör de medel som 
Ungdomsfullmäktige och numera Ungdomsrådet haft till förfogande är reserverade i 
kommunfullmäktiges budget sedan beslutet fattades 2010. Förslaget innebär med andra ord ingen 
förändring i summan sedan tidigare år, utan enbart att ett nytt uppdaterat beslut tas som anger rätt 
politisk instans. 

Förslag till kommunfullmäktige
1. De ekonomiska medel om 100 000 kronor som tidigare stått till Ungdomsfullmäktiges 
förfogande tillfaller Ungdomsrådet.  

Mats Mikulic Haleh Lindqvist
Tf administrativ chef Kommundirektör

Expedieras till: 
Karin Ek Thorbjörnsson 
Kommunkansliet

För kännedom till: Ekonomienheten
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Sida  1 (2) 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 48/2020 

Ombildande av ungdomsfullmäktige (Dnr KS2020/0244) 

 
Ungdomsfullmäktige sammanträder fyra gånger per år och elever från samtliga av 
kommunens högstadieskolor har möjlighet att delta. Syftet med ungdomsfullmäktige är att 
bidra till ungdomars demokratiska fostran, utöver det ska ungdomsfullmäktige kunna 
användas som remissinstans i kommunala frågor som berör ungdomar. För att ge ungdomar i 
Kungälvs kommun ytterligare insyn och inflytande i kommunala frågor samt att öka 
engagemang och attraktivitet för denna instans föreslås ungdomsfullmäktige att pausas och att 
ett ungdomsråd istället bildas. Demokratiberedningen arbetar fram en arbetsordning för det 
nya ungdomsrådet. 
 
Förslag till beslut: 

 Ungdomsfullmäktige pausas från och med juni 2020 och under resten av 
mandatperioden. 

 Ungdomsråd bildas med uppstart hösten 2020. 

 Demokratiberedningen uppdras att ta fram en arbetsordning för ungdomsrådet 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Ombildande av ungdomsfullmäktige  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 mars 2020  
Bilaga Protokollsutdrag - Demokratiberedningen - 20 februari 2020  
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 4 mars 2020  
Protokollsutdrag - Ombildande av ungdomsfullmäktige - Demokratiberedningen  
Protokollsutdrag - Ombildande av ungdomsfullmäktige - Utskottet för Bildning och lärande  
Protokollsutdrag - Ombildande av ungdomsfullmäktige - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden 
Jan Tollesson (L): Ärendet återemitteras till demokratiberedningen med uppdraget  
att utreda och tydliggöra formerna för ungdomsfullmäktige så att det blir ett forum för våra 
framtida invånare att formas till invånare som vågar, vill och förstår vikten av att engagera sig i 
kommunens utveckling. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer Jan Tollessons (L) yrkande om återremiss mot avgörande på dagens 
sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs på dagens 
sammanträde.  
 
Omröstning begärs inte.  

 

Beslut  

1. Ungdomsfullmäktige pausas från och med juni 2020 och under resten av 
mandatperioden. 

2. Ungdomsråd bildas med uppstart hösten 2020. 
3. Demokratiberedningen uppdras att ta fram en arbetsordning för ungdomsrådet. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

__________ 
 

Expedieras till:    

För kännedom till:  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 
§ 135/10 

Motion om medel till ungdomsfullmäktiges förfogande (Dnr KS2010/428) 
Ingela Rossi (S) och Kenneth Gustafsson (V) har väckt en motion om att ekonomiska medel 
skall anslås till ungdomsfullmäktiges arbete. Kommunfullmäktige beslutade den 3 december 
2009 att remittera motionen till demokratiberedningen. Det finns inga ekonomiska hinder 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar avsätta dessa medel inom sin ram. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterat den 21 april 2010 § 125. 
Demokratiberedningens beredningsskrivelse daterad den 24 mars 2010.  
Motion om medel till ungdomsfullmäktige daterad den 16 november 2009.  

Beslut 

1. Motionen bifalles. 
 

2. Kommunfullmäktige reserverar 100 000 kronor till ungdomsfullmäktige.  
__________ 
I ärendet yttrar sig Kenneth Gustafson (V).  
 
Expedieras till Lars Davidsson/ekonomi, Ingela Flodin/kommunledningssektorn 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2023-01-11 
Sida  17 (27) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 11/2023 

Uppdaterat beslut om medel till Ungdomsrådets förfogande (Dnr 
KS2022/2427) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2010 att bifalla en motion från Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet, om att kommunfullmäktige ska reservera 100 000 kronor som ska stå till 
Ungdomsfullmäktiges förfogande. Motionen remitterades till demokratiberedningen innan 
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ungdomsfullmäktige ombildades till 
Ungdomsrådet 2020, och Ungdomsrådet har sedan dess haft möjlighet att nyttja de medel som 
kommunfullmäktige ursprungligen beslutade skulle tillfalla dåvarande Ungdomsfullmäktige. 

 
I dagsläget saknas dock ett politiskt beslut om dessa medel som är uppdaterat i enlighet med 
beslut om ombildandet, vilket kan orsaka svårigheter i förvaltningens ekonomiska redovisning 
och dokumentation.  
 
Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om att de medel om 100 000 
kronor som tidigare stått till Ungdomsfullmäktiges förfogande nu tillfaller Ungdomsrådet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Uppdaterat beslut om medel till Ungdomsrådets förfogande 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 2 april 2020 
Bilaga Protokollsutdrag 

Tilläggsyrkande  

Erik Andreasson (V): Att ungdomsrådets budget årligen uppräknas så att budgeten motsvarar 
värdet på 100 000 kr med utgångspunkt från år 2010.  
Thomas Karlsson (L): Bifall till Erik Andreassons (V) förslag.  
Anna Vedin (M): Avslag på Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande.  

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. De ekonomiska medel om 100 000 kronor som tidigare stått till 
Ungdomsfullmäktiges förfogande tillfaller Ungdomsrådet.   

__________ 
 
Expedieras till:   
 

Karin Ek Thorbjörnsson  
Kommunkansliet 
Ekonomienheten 
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From:                                 Oskar Ivarsson Lantz
Sent:                                  Thu, 19 Jan 2023 14:52:29 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             VB: Avsägelse

 
 

Från: henrik.rudolvsson <henrik.rudolvsson@gmail.com> 
Skickat: den 10 januari 2023 20:15
Till: Oskar Ivarsson Lantz <oskar.ivarssonlantz@kungalv.se>
Ämne: Avsägelse 
 
 
Hej! 
Jag avsäger mig härmed uppdraget som ersättare i sociala myndighetsnämnden 
 
Hälsningar Henrik Rudolvsson(L) 
 
 
Skickat från min Galaxy 
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Denna behandling '9/23 Val av ombud till bolagstämma samt ledamot till styrelsen för Renova Miljö AB för

mandatperioden 2023-2026' har inget tjänsteutlåtande.



10/23 Val av adjungerade politiker till styrelsen i Södra Bohuslän Turism AB -   :

Denna behandling '10/23 Val av adjungerade politiker till styrelsen i Södra Bohuslän Turism AB' har inget

tjänsteutlåtande.
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