
Sammanträdesprotokoll  

Sammanträdesdatum  2019-02-19 
Sida  1 (43) 

 
 

Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-02-19 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2019-02-21 

Datum då anslag tas 
ner 2019-03-15 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    
    

    
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset kl. 17:00-18:30 
 

Beslutande Thomas Alpner (M) Ordförande  
 Viktoria Dahlquist (SD) Vice ordförande  
 Miguel Odhner (S)  
 Erika Sjöblom (S)  
 Assar Wixe (S)  
 Mona Haugland (S) Ersättare för Ingela Rossi (S) 
 Billy Kaldemark (S) Ersättare för Johan Holmberg (S) 
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Linda Åshamre (S)  
 Nils Carlson (S)  
 Susanne Jönsson (S)  
 Fredrik Schandorff (S)  
 Helen Byström (S)  
 Ulla Johansson (S) Ersättare för Lennart Martinsson (S) 
 Birgitta Jähnke (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S) Ersättare för Bernt Lundborg (S) 
 Anders Holmensköld (M)  
 Anna Vedin (M)  
 Sara Regnell (M)  
 Marcus Adiels (M)  
 Patrik Ryberg (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Bo M Franzon (M) Ersättare för Gustav Meuller (M) 
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 Sven Niklasson (SD)  
 Niklas Andersson (SD)  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-02-19 
Sida 2 (43) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 
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Ordförande 
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Ej närvarande Ingela Rossi (S)  
 Johan Holmberg (S)  
 Lennart Martinsson (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Gustav Meuller (M)  
 Robert Kinhult (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Knut Nordin (V)  
 Maria Kjellerg (MP)  
 Maria Steen (S)  
 Leif Håkansson (S)  
 Lennart Jonsson (M)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Simon Pasula (M)  
 Harriet Blomqvist (V)  

 

 
  

Övriga deltagare Elias Örjefelt  Kommunkansliet  
   
   



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-02-19 
Sida 4 (43) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 

Innehållsförteckning 

 

 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll ........................................................................................ 6 
Tillkommande och utgående ärenden .......................................................................................................................... 7 
Hållbarhetsstipendium 2018, utdelning (Dnr KS2018/1536) .................................................................................. 8 
Motion från ungdomsfullmäktige via Thomas Alpner (M) om efterrättsdag i skolan (Dnr KS2019/0247) ..... 9 
Revisionsrapport - granskning av kommunens överförmyndarverksamhet (Dnr KR2018/0008) ................... 10 
Rapport - granskning av sociala myndighetsnämnden (Dnr KR2018/0009) ...................................................... 11 
Information om beslut om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (Dnr KS2018/1983) ................... 12 
Information om beslut om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (Dnr KS2018/2020) ................... 13 
Information om beslut - ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (Dnr KS2019/0066) ....... 14 
Interpellation om procentregel för konstnärlig gestaltning (Dnr KS2019/0075) ............................................... 15 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen samt enligt 28 § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade kvartal 3, 2018 (Dnr KS2018/0941) ............................................................. 16 
Holm, del av, övergripande VA-planering, upprättande av verksamhetsområde (Dnr KS2018/1593) .......... 17 
Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelse och nämnder (Dnr KS2018/1982)................................................ 18 
Utbetalning av partistöd år 2019 (Dnr KS2019/0024) ............................................................................................ 19 
Styrdokument - Brandskyddspolicy (Dnr KS2018/1687) ....................................................................................... 21 
Upphävande av lokala ordnings och säkerhetsföreskrifter för Marstrands Hamn i Kungälvs kommun (Dnr 
KS2017/2265) ............................................................................................................................................................... 22 
Fyllnadsval av nämndeman till Göteborgs tingsrätt (Dnr KS2019/0056) ........................................................... 23 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i Tolkförmedling Väst – Linda Åshamre (S) (Dnr KS2019/0092)...... 24 
Avsägelse från uppdrag som styrelseledamot i Förbo AB (Dnr KS2019/0125) ................................................. 25 
Val av krisledningsnämnd för mandatperioden 2019-2022 (Dnr KS2018/1562) ............................................... 26 
Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter och ersättare till styrelsen för SOLTAK AB för 
mandatperioden 2019-2022 (Dnr KS2018/1562) .................................................................................................... 27 
Val av ombud till bolagstämma samt ersättare till styrelsen för Gryaab AB för mandatperioden 2019-2022 
(Dnr KS2018/1562) ..................................................................................................................................................... 29 
Val av ombud till bolagstämma samt ledamot till styrelsen för Renova Miljö AB för mandatperioden 2019-
2022 (Dnr KS2018/1562) ............................................................................................................................................ 30 
Val av representant till Sveriges ekokommuner (Dnr KS2018/1562) .................................................................. 31 
Val av ledamöter till Kungälvs kommuns pensionärsråd för mandatperioden 2019-2022 (Dnr 
KS2018/1562) ............................................................................................................................................................... 32 
Val av ledamöter till rådet för funktionshinderfrågor för mandatperioden 2019-2022 (Dnr KS2018/1562) . 33 
Val av ledamöter att representera politiken i idrottsrådet för mandatperioden 2019-2022 (Dnr 
KS2018/1562) ............................................................................................................................................................... 34 
Val av lekmannarevisorer till kommunala bolag, stiftelser och fonder för mandatperioden 2019-2022 (Dnr 
KS2018/1562) ............................................................................................................................................................... 35 
Val till GR:s förbundsfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 (Dnr KS2018/1562) .................................. 37 
Val av ledamot till beredningen för bildning och lärande efter vakant plats (Dnr KS2018/1562) ................... 38 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (Dnr KS2019/0137) ............................................ 39 
Fastställande av kommunal- och oppositionsråd för mandatperioden 2019-2022 ............................................. 40 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-02-19 
Sida 5 (43) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

Motion från Victoria Dahlqvist (SD) om utredning av upphandling av tvätt- och städtjänster inom 
hemtjänsten (Dnr KS2019/0249) ............................................................................................................................... 41 
Fråga till Miguel Odhner (S) om hederskultur (Dnr KS2019/0292) ..................................................................... 42 
Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt (Dnr KS2019/0275) ................................. 43 

 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-02-19 
Sida 6 (43) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 1/2019 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Anna Vedin (M) och Gun-Marie Daun (KD). Ordföranden meddelar att 
protokollet justeras torsdagen den 21 februari.  
 

Beslut 

  Till justerare utses Anna Vedin (M) och Gun-Marie Daun (KD).  
__________ 
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 § 2/2019 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
 

- Fråga till Miguel Odhner (S) om hederskultur  
 

- Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Göteborgs Tingsrätt  
 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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 § 3/2019 

Hållbarhetsstipendium 2018, utdelning (Dnr KS2018/1536) 
Kommunstyrelsens bildningsutskott beslutade 2019-01-23 att tilldela 2018 års 
hållbarhetsstipendium till Naturskyddsföreningen Kungälv. 
 
Motiveringen lyder:  
 
”Naturskyddsföreningens verksamhet bygger på tre viktiga punkter; att rädda naturens liv, att 
främja människors hälsa, att verka för global solidaritet. Den lokala kretsen i Kungälv har 
under lång tid jobbat engagerat för att bidra till detta. Kretsen sköter en äng i Kolebacka som 
en traditionell slåtteräng för att bidra till ökad biologisk mångfald och öka kunskapen om hur 
man sköter sådana marker. Dessutom arrangeras föreläsningar, naturvandringar och 
föreningen är en remissinstans i planärenden i kommunen. Föreningen är även engagerad i de 
rikstäckande projekten ”Klädbytardagen” och ”Bra miljöval i butik”. Engagemanget för 
Kungälvs natur är stort och man har arbetat för att bevara naturområden i Svartedalen och på 
Koön.” 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden 2019-02-19 sker utdelning av hållbarhetsdiplom 
och representanter för Naturskyddsföreningen Kungälv informerar om sitt 
miljöarbete. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Hållbarhetsstipendium 2018, utdelning 2019-02-04 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
I ärendet yttrar sig: Anna Vedin (M), Thomas Alpner (M) 
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 § 4/2019 

Motion från ungdomsfullmäktige via Thomas Alpner (M) om efterrättsdag 
i skolan (Dnr KS2019/0247) 

 
Ungdomsfullmäktige har via Thomas Alpner (M) inkommit med en motion om efterrättsdag i 
skolan. Ungdomsfullmäktige presenterar motionens förslag och innehåll i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  
Motion från ungdomsfullmäktige via Thomas Alpner (M) om efterrättsdag i skolan  
 

Beslut 

  Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
__________ 
I ärendet yttrar sig: Thomas Alpner (M) 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 5/2019 

Revisionsrapport - granskning av kommunens överförmyndarverksamhet 
(Dnr KR2018/0008) 

 
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen i Kungälvs kommun genomfört en 
granskning av Överförmyndarnämnden. Syftet med granskningen har varit att kartlägga om 
överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. 
 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer och avstämning 
med berörda tjänstemän och politiker. 
 
Överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak i att verka för att individer, som 
själva inte kan ta vara på sin rätt, inte skall drabbas av rättsförluster. Detta sker genom att 
överförmyndarnämnden medverkar till att utse ställföreträdare där det är nödvändigt samt 
kontrollerar ställföreträdarens lämplighet och kompetens. Härigenom har 
överförmyndarverksamheten en myndighetsutövande roll. 
 
Granskningen visar sammanfattningsvis att det finns behov av ett förbättrings- och 
utvecklingsarbete inom Kungälvs kommuns överförmyndarverksamhet.  
 

 Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom.  
 
 Beslutsunderlag 
 Granskning av kommunens överförmyndarverksamhet  
 Missiv - Granskning av kommunens överförmyndarverksamhet  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-02-19 
Sida 11 (43) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 6/2019 

Rapport - granskning av sociala myndighetsnämnden (Dnr KR2018/0009) 
 

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen i Kungälvs kommun genomfört en granskning 
av Sociala myndighetsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
ärendehantering samt uppföljning och kontroll inom sociala myndighetsnämndens 
verksamhetsområde bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer och avstämning med 
berörda tjänstemän och politiker. 
 
Granskningen visar att sociala myndighetsnämnden är utformad på så sätt att den är en 
myndighetsnämnd utan egen förvaltning och budget. Verksamheten/förvaltningen som tar 
fram underlagen inför beslut är underställd kommunstyrelsen, som också är anställande 
myndighet. Nämndens arbete beskrivs således i praktiken utföras på ett annat sätt än vad som 
beskrivs åligga nämnden enligt reglementet. Det innebär att nämndens arbetssätt inte följer det 
av kommunfullmäktige fastställda reglementet fullt ut. (Det gäller i huvudsak § 2 punkt 1-3 i 
reglementet.)  
 
I intervjuer med ledamöter från nämnden beskrivs att nämnden inte har fått några signaler om 
att kommunfullmäktige anser att nämnden arbetar på ett felaktigt sätt och nämnden 
poängterar att nämnden, i den utformning den har idag, inte har resurser att leva upp till 
reglementet i sin helhet.  
 
Syftet med granskningen var att bedöma om ärendehandläggning samt uppföljning och 
kontroll inom sociala myndighetsnämndens verksamhetsområde bedrivs ändamålsenligt och 
effektivt. Då ärendehandläggningen de facto inte sker inom ramen för nämndens åtagande i 
praktiken har granskningen begränsats till att omfatta de moment som nämndens ledamöter 
hanterar. Kommunrevisionen har i sin granskning funnit att nämndens arbete avseende beslut 
gentemot enskilda samt egenkontroll och uppföljning av beslut mot enskilda bedrivs 
ändamålsenligt och effektivt. 
 
Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Beslutsunderlag  
Granskning av sociala myndighetsnämnden  
Missiv - Granskning av sociala myndighetsnämnden  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 7/2019 

Information om beslut om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
(Dnr KS2018/1983) 

 
Länsstyrelsen har utsett Erik Pilbom (KD) till ny ersättare i kommunfullmäktige för perioden 
13 december 2018 till 14 oktober 2022.  

 
Beslutsunderlag  
Beslut från länsstyrelsen  

  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice  

 För kännedom till  
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 § 8/2019 

Information om beslut om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
(Dnr KS2018/2020) 

 
Länsstyrelsen har utsett Heine Nielsen (UP) till ny ersättare i kommunfullmäktige för perioden 
6 december 2018 till 14 oktober 2022.  

 
Beslutsunderlag  
Beslut från länsstyrelsen  

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice  

 För kännedom till  
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 § 9/2019 

Information om beslut - ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige (Dnr KS2019/0066) 

 
Länsstyrelsen har utsett Björn Saletti (V) och Harriet Blomqvist (V) till ny ledamot respektive 
ersättare i kommunfullmäktige för perioden 6 december 2018 till 14 oktober 2022.  

 
Beslutsunderlag  
Beslut från länsstyrelsen  

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice  

 För kännedom till  

 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-02-19 
Sida 15 (43) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 10/2019 

Interpellation om procentregel för konstnärlig gestaltning (Dnr 
KS2019/0075) 

 
Maria Kjellberg (MP) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande om procentregel för konstnärlig gestaltning.  
 
I interpellationen ställs följande frågor: 
 
- Har kommunstyrelsen, utifrån Kommunfullmäktiges beslut, gett förvaltningen i uppdrag 

att utreda möjligheten att tillämpa procentsregeln för konstnärlig gestaltning vid 
nybyggnation? 

 
- Om inte, hur kommer den nya majoriteten att prioritera socialt hållbar 
stadsutveckling, levande mötesplatser och medverka till att öka medborgarnas trygghet, 
gemenskap och delaktighet i utvecklingen av Kungälvs centrum? 
 
Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen.  
 
Beslutsunderlag  
Interpellation om procentregel för konstnärlig gestaltning 

Beslut 

  Interpellationen anses besvarad.  
__________ 
I ärendet yttrar sig: Miguel Odhner (S) 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 11/2019 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen 
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
kvartal 3, 2018 (Dnr KS2018/0941) 
Under kvartal 3 år 2018 har sektor Trygghet och stöd fullgjort rapporteringen av ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Sektorn har utarbetat rapporter till sociala myndighetsnämnden och kommunrevisionen 
samt statistikrapport till kommunfullmäktige över aktuella ärenden, i enlighet med vad 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) anger. 
Sektorn föreslår att sociala myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda 
beslut och överlämnar den till kommunrevisionen, samt att statistikrapporten överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen samt 
enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal 3, 2018 2018-12-13 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 januari 2019 2018-12-13 
Bilaga KS20180941-8 Statistikrapport ej verkställda beslut till KF kvartal 3, 2018 2018-12-13 
Bilaga Protokollsutdrag - Sociala myndighetsnämnden - 6 december 2018 2018-12-13 
Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen samt 
enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal 3, 2018 - 
Kommunstyrelsen  
 

Beslut  

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut kvartal 3, 2018” antecknas till protokollet. 
__________ 
I ärendet yttrar sig: Matilda Jansson (L), Laila Persson (UP), Ove Wiktorsson (C), Miguel 
Odhner (S), Björn Saletti (V) 
 
Expedieras till:   Lena Arnfelt 

 

För kännedom till: Cecilia Sandeberg, Elisabeth Andersson, Anne-Marie Lagerqvist, Greger Andersson, 
Susanne Ek, Monica Fundin, Eric Svärd 
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 § 12/2019 

Holm, del av, övergripande VA-planering, upprättande av 
verksamhetsområde (Dnr KS2018/1593) 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och 
dagvatten finns. Kommunen bedömer att detta behov föreligger för en del av området  
Sjöhåla. Detta beslut innebär att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för 
tillhandahållande av vattentjänster för 11 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska det 
klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt 
vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-
verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med vattentjänster för respektive fastighet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Holm, del av, övergripande VA-planering, upprättande av verksamhetsområde 
2018-10-12 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 12 december 2018 2018-10-12 
Bilaga Holm, del karta VO Bilaga 1 2018-10-12 
Bilaga Fastighetsförteckning, Holm, del av, bilaga 2 2018-10-12 
Bilaga Protokollsutdrag - Samhällsbyggnadsutskottet - 22 november 2018 2018-10-12 
Protokollsutdrag - Holm, del av, övergripande VA-planering, upprättande av 
verksamhetsområde - Kommunstyrelsen  

Beslut   

1. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten upprättas i enlighet med  
vattentjänstlagen för följande fastigheter: 
SJÖHÅLA 2:6 
SJÖHÅLA 2:41 
SJÖHÅLA 2:42 
SJÖHÅLA 2:58 
SJÖHÅLA 2:59 
SJÖHÅLA 2:61 
SJÖHÅLA 2:66 
SJÖHÅLA 2:67 
SJÖHÅLA 2:73 
SJÖHÅLA 2:74 
HÅLLSUNGA 6:1 

__________ 
 
Expedieras till: 
Samhälle  

Samhälle och utveckling Martin Hollertz, Sten-Ove Dahllöf 

För kännedom till: Samhälle och utveckling Magnus Lidberg, Elisabeth Wegén 
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 § 13/2019 

Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelse och nämnder (Dnr 
KS2018/1982) 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelse och nämnder 2018-12-11 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 januari 2019 2018-12-11 
Protokollsutdrag - Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelse och nämnder - 
Kommunstyrelsen  

Beslut   

De valda ersättarna i kommunens nämnder och styrelser skall vid förhinder för 
ordinarie ledamot inträda i tjänstgöring enligt följande ordning:  
  
1. Vid förhinder för ordinarie ledamot skall i första hand inträda ersättare från samma 
parti som den ordinarie ledamoten och i andra hand ersättare från samverkande parti. 
Finns ersättare från fler än ett samverkande parti tillgängliga, inträder ersättare från 
det parti som erhållit flest antal mandat vid det senaste kommunalvalet.  
    
2. Saknas ersättare bland samverkande partier inträder ersättare utifrån 
mandatfördelningen i kommunfullmäktige.  

__________ 
 
Expedieras till: Kommunkansliet  

För kännedom till: 
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 § 14/2019 

Utbetalning av partistöd år 2019 (Dnr KS2019/0024) 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2019 till: 
 
Socialdemokraterna: 163 600 kr (15 mandat * 10 000 + 13 600) 
Moderaterna: 133 600 kr (12 mandat * 10 000 + 13 600)  
Sverigedemokraterna: 93 600 kr (8 mandat * 10 000 + 13 600) 
Utvecklingspartiet: 73 600 kr (6 mandat * 10 000 + 13 600) 
Liberalerna: 63 600 kr (5 mandat * 10 000 + 13 600) 
Centerpartiet: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Kristdemokraterna: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Vänsterpartiet: 43 600 kr (3 mandat * 10 000 + 13 600) 
Miljöpartiet: 33 600 kr (2 mandat * 10 000 + 13 600) 
 
Av kommunallagen framgår: ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till 
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).” 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Utbetalning av partistöd år 2019 2019-01-07 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 januari 2019 2019-01-07 
Bilaga Redovisning - C 2019-01-07 
Bilaga Redovisning - KD 2019-01-07 
Bilaga Redovisning - L 2019-01-07 
Bilaga Redovisning - M 2019-01-07 
Bilaga Redovisning - MP 2019-01-07 
Bilaga Redovisning - S 2019-01-07 
Bilaga Redovisning - SD 2019-01-07 
Bilaga Redovisning - UP 2019-01-07 
Bilaga Redovisning - V 2019-01-07 
Protokollsutdrag - Utbetalning av partistöd år 2019 - Kommunstyrelsen  

Beslut   

Partistöd utbetalas till partierna i Kommunfullmäktige i enlighet med angiven 
redovisning samt regler för kommunalt partistöd i Kungälvs kommun enligt 
nedan:  
 
Socialdemokraterna: 163 600 kr (15 mandat * 10 000 + 13 600) 
Moderaterna: 133 600 kr (12 mandat * 10 000 + 13 600)  
Sverigedemokraterna: 93 600 kr (8 mandat * 10 000 + 13 600) 
Utvecklingspartiet: 73 600 kr (6 mandat * 10 000 + 13 600) 
Liberalerna: 63 600 kr (5 mandat * 10 000 + 13 600) 
Centerpartiet: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Kristdemokraterna: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Vänsterpartiet: 43 600 kr (3 mandat * 10 000 + 13 600) 
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Miljöpartiet: 33 600 kr (2 mandat * 10 000 + 13 600) 
__________ 
 
Expedieras till: Ekonomienheten, SOLTAK  

För kännedom till: 
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 § 15/2019 

Styrdokument - Brandskyddspolicy (Dnr KS2018/1687) 
 

Genom att kommunen antar en policy för sitt brandskyddsarbete kommer politiken tydliggöra 
förväntningarna på förvaltningen utifrån gällande brandskyddslagstiftning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Styrdokument - Brandskyddspolicy 2018-11-07 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 12 december 2018 2018-11-07 
Bilaga Brandskyddspolicy 2018-11-07 
Protokollsutdrag - Styrdokument - Brandskyddspolicy - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Upprättat förslag till brandskyddspolicy antas.  
__________ 
 
Expedieras till: Peter Svensson    

För kännedom till: 
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 § 16/2019 

Upphävande av lokala ordnings och säkerhetsföreskrifter för Marstrands 
Hamn i Kungälvs kommun (Dnr KS2017/2265) 

 
Med anledning av att lokala regler för ordning och säkerhet inom Marstrands Hamnområde 
antagits av kommunstyrelsens behöver det tidigare dokumentet Lokala ordnings och 
säkerhetsföreskrifter för Marstrands Hamn i Kungälvs upphävas genom beslut i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag - Revidering: Lokala regler för ordning och säkerhet inom 
Marstrands hamnområde. - Kommunstyrelsen  
Bilaga Bilaga  

 Beslut  

Lokala ordnings och säkerhetsföreskrifter för Marstrands Hamn i Kungälvs 
kommun(KS1995/317) upphävs. 

__________ 
 
Expedieras till:   Eva-Lena Hessel Rydqvist, Marstrands Hamnverksamhet 

Christel Palm Marstrands Hamnverksamhet 

För kännedom till: Felicia Hedström  sektor Samhälle och Utveckling 
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 § 17/2019 

Fyllnadsval av nämndeman till Göteborgs tingsrätt (Dnr KS2019/0056) 
 

Nämndemannen Oscar Jansson (L) har på grund av ändrad folkbokföringsadress begärt att få 
avsluta sin tjänstgöring som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt avseende tjänsteperioden 
2016-2019. Tingsrätten meddelar att nämndemannen entledigats från uppdraget.  
 
Kommunfullmäktige ska föreslå en ny nämndeman till Göteborgs tingsrätt.  

Beslut 

  Platsen lämnas vakant tillsvidare.  
__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson,  

 För kännedom till  
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 § 18/2019 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Tolkförmedling Väst – Linda 
Åshamre (S) (Dnr KS2019/0092) 

 
Linda Åshamre (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
Tolkförmedling Väst. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen 
beviljas utse en ny ledamot till Tolkförmedling Väst.  
 
Socialdemokraterna föreslår Lennart Martinsson (S) som ny ledamot till Tolkförmedling Väst.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag 

Beslut 

1. Linda Åshamres (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i Tolkförmedling 
Väst beviljas.  
 

2. Lennart Martinsson (S) utses till ny ledamot i Tolkförmedling Väst.  
__________ 
I Ärendet yttrar sig: Miguel Odhner (S) 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Tolkförmedling Väst  

 För kännedom till  
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 § 19/2019 

Avsägelse från uppdrag som styrelseledamot i Förbo AB (Dnr 
KS2019/0125) 

 
Carolina Jigfors (UP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen 
för Förbo. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas utse en ny 
ersättare. 
 
Utvecklingspartiet föreslår Morgan Persson (UP) som ny ersättare i styrelsen för Förbo AB.  

 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag 

 

Beslut 

1. Carolin Jigfors (UP) avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Förbo AB beviljas.  
 

2. Morgan Persson (UP) utses till ny ersättare i styrelsen för Förbo AB.  
__________ 
I ärendet yttrar sig: Ewa Wahlin (UP) 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Förbo  

 För kännedom till  
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 § 20/2019 

Val av krisledningsnämnd för mandatperioden 2019-2022 (Dnr 
KS2018/1562) 
händelser i fredstid och höjd beredskap, skall det finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra 
kommunens uppgifter vid en extra ordinär händelse.  
 
Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Kommunstyrelsens presidium skall ingå bland 
de ordinarie ledamöterna. Övrig ledamot samt ersättare skall utses av kommunfullmäktige ur 
kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av krisledningsnämnd för mandatperioden 2019-2022 2019-01-30 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges valberedning - 11 februari 2019 2019-01-30 
Protokollsutdrag - Val av krisledningsnämnd för mandatperioden 2019-2022 - 
Kommunfullmäktiges valberedning  

Beslut  

1. Följande tre personer utses till ledamöter i krisledningsnämnden: 
Miguel Odhner (S) 
Elisabeth Matsson (L) 
Anders Holmensköld (M) 

 
2. Följande tre personer utses till ersättare i krisledningsnämnden.  

Ove Wiktorsson (C) 
Pia Gillerstedt (S) 
Martin Högstedt (UP) 

 
3. Miguel Odhner (S) utses till ordförande i krisledningsnämnden.  

 
4. Elisabeth Mattsson (L) utses till vice ordförande i krisledningsnämnden.  

__________ 
I ärendet yttrar sig: Anders Holmensköld (M)  
 
Expedieras till: Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Internservice, Lönenheten  

För kännedom till: 
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 § 21/2019 

Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter och ersättare till styrelsen 
för SOLTAK AB för mandatperioden 2019-2022 (Dnr KS2018/1562) 
Kommunfullmäktige ska välja ett ombud till SOLTAK ABs bolagsstämma för 
mandatperioden 1 januari 2019 – 31 december 2022. 
 
Styrelsen utses genom att ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige väljer var sin 
ledamot och suppleant för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det 
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Ägarkommuns rätt att utse styrelseledamot och suppleant innefattar även rätt att när som helst 
avsätta utsedd person och utse en ny person i hans eller hennes ställe. 

 
Envar av ägarkommunerna ska utse två personer som representerar respektive kommuns 
kommunstyrelse att ingå i ett ägarråd. 
 
Den ledamot som ska vara styrelsens ordförande utses genom likalydande beslut i samtliga 
ägarkommuners respektive kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter och ersättare till styrelsen för 
SOLTAK AB för mandatperioden 2019-2022 2018-11-12 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges valberedning - 11 februari 2019 2018-11-12 
Protokollsutdrag - Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter och ersättare till styrelsen 
för SOLTAK AB för mandatperioden 2019-2022 - Kommunfullmäktiges valberedning  

Beslut  

 
1. Anders Holmensköld (M) väljs till ombud vid bolagsstämma. Vid förfall för 

Anders Holmensköld (M) går Elisabeth Mattsson (L) in som ersättare.  
 

2. Som representant från kommunstyrelsen till ägarråd utses Anders 
Holmensköld (M) och Martin Högstedt (UP) 

 
3. Till ledamot i styrelsen för SOLTAK AB utses från Kungälv Nils Carlsson 

(S).  
 

4. Till ersättare i styrelsen för SOLTAK AB utses från Kungälv Morgan 
Carlsson (SD).  

 
5. Till ordförande i styrelsen för SOLTAK AB utses Åke Sparringsjö (S). 

__________ 
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Expedieras till:   Renate Danielsson, Lönenheten, Jonna Bakkum, SOLTAK 

För kännedom till: Kommunkansliet 
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 § 22/2019 

Val av ombud till bolagstämma samt ersättare till styrelsen för Gryaab AB 
för mandatperioden 2019-2022 (Dnr KS2018/1562) 

 
Kommunfullmäktige ska välja ett ordinarie ombud och en ersättare till Gryaab AB:s 
bolagsstämma samt en ersättare till styrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ombud till bolagstämma samt ersättare till styrelsen för Gryaab AB för 
mandatperioden 2019-2022 2018-11-12 
Bilaga VB_ Angående styrelse Gryaab 2018-11-12 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges valberedning - 11 februari 2019 2018-11-12 
Protokollsutdrag - Val av ombud till bolagstämma samt ersättare till styrelsen för Gryaab AB 
för mandatperioden 2019-2022 - Kommunfullmäktiges valberedning  
Protokollsutdrag - Val av ombud till bolagstämma samt ersättare till styrelsen för Gryaab AB 
för mandatperioden 2019-2022 - Kommunfullmäktiges valberedning  

Beslut  

1. Anders Holmensköld (M) väljs till ombud vid Gryaab AB:s bolagstämma. Vid 
förfall för Anders Holmensköld (M) går Elisabeth Mattsson (L) in som ersättare.  

 
2. Morgan Carlsson (SD) utses till ersättare i Gryaab AB:s styrelse.  

__________ 
 
Expedieras till:   Renate Danielsson, Lönenheten, Jonna Bakkum, Gryaab AB 

För kännedom till: Kommunkansliet 
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 § 23/2019 

Val av ombud till bolagstämma samt ledamot till styrelsen för Renova 
Miljö AB för mandatperioden 2019-2022 (Dnr KS2018/1562) 

 
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 6 december 2018 utsågs Bernt 
Lundborg till ledamot i styrelsen för Renova AB. Styrelsen är också styrelse för Renova Miljö 
AB varvid Bernt Lundborg (S) även behöver väljas av kommunfullmäktige till styrelsen för 
Renova Miljö AB. Samma princip gäller för ombud till bolagsstämma. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ombud till bolagstämma samt ledamot till styrelsen för Renova Miljö 
AB för mandatperioden 2019-2022 2019-01-30 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges valberedning - 11 februari 2019 2019-01-30 
Protokollsutdrag - Val av ombud till bolagstämma samt ledamot till styrelsen för Renova Miljö 
AB för mandatperioden 2019-2022 - Kommunfullmäktiges valberedning  

Beslut 

1. Anders Holmensköld (M) väljs till ombud vid Renova Miljö AB:s bolagsstämma. 
Vid förfall för Anders Holmensköld (M) går Elisabeth Mattsson (L) in som 
ersättare.  
  

2. Bernt Lundborg (S) utses till ledamot i Renova Miljö AB:s styrelse.  
__________ 
 
Expedieras till:  Renate Danielsson, Renova Miljö AB, Jonna Bakkum, 

För kännedom till: 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-02-19 
Sida 31 (43) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 24/2019 

Val av representant till Sveriges ekokommuner (Dnr KS2018/1562) 
 

Kommunfullmäktige ska utse en representant till Sveriges ekokommuner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av representant till Sveriges ekokommuner 2019-01-30 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges valberedning - 11 februari 2019 2019-01-30 
Protokollsutdrag - Val av representant till Sveriges ekokommuner - Kommunfullmäktiges 
valberedning  

Beslut  

Olle-Bo Ivarsson (M) utses som representant till Sveriges ekokommuner.  
__________ 
 
Expedieras till: Renate Danielsson, Sveriges Ekokommuner, Jonna Bakkum 

För kännedom till: 
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 § 25/2019 

Val av ledamöter till Kungälvs kommuns pensionärsråd för 
mandatperioden 2019-2022 (Dnr KS2018/1562) 

 
Kungälvs kommuns pensionärsråd är organisatoriskt placerat som remissorgan under 
beredningen för trygghet och stöd. Rådet ska bemannas med 5 politiska ledamöter som utses 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande i rådet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till Kungälvs kommuns pensionärsråd för mandatperioden 
2019-2022 2019-01-31 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges valberedning - 11 februari 2019 2019-01-31 
Protokollsutdrag - Val av ledamöter till Kungälvs kommuns pensionärsråd för 
mandatperioden 2019-2022 - Kommunfullmäktiges valberedning  

Beslut  

1. Följande fem personer utses som ledamöter i Kungälvs kommuns 
pensionärsråd: 
Pia Gillerstedt (S) 
Ove Wiktorsson (C) 
Britta Malmberg (M) 
Anne-Christine Engvall (KD) 
Klas-Göran Lundgren (UP)  
 

2. Britta Malmberg (M) utses som ordförande i Kungälvs kommuns 
pensionärsråd.  

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 26/2019 

Val av ledamöter till rådet för funktionshinderfrågor för mandatperioden 
2019-2022 (Dnr KS2018/1562) 

 
Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt placerat som remissorgan under 
beredningen för trygghet och stöd. Rådet ska bemannas med 5 politiska ledamöter som utses 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande i rådet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till rådet för funktionshinderfrågor för mandatperioden 
2019-2022 2019-01-31 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges valberedning - 11 februari 2019 2019-01-31 
Protokollsutdrag - Val av ledamöter till rådet för funktionshinderfrågor för mandatperioden 
2019-2022 - Kommunfullmäktiges valberedning  

Beslut  

 
1. Följande fem personer utses till ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor:  

Pia Gillerstedt (S) 
Anna Vedin (M) 
Britta Malmberg (M) 
Göran Mattsson (UP) 
Vakant  
 

2. Britta Malmberg (M) utses till ordförande i rådet för funktionshinderfrågor.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 27/2019 

Val av ledamöter att representera politiken i idrottsrådet för 
mandatperioden 2019-2022 (Dnr KS2018/1562) 

 
Idrottsrådet består av sex ledamöter som väljs årligen vid en idrottskonferens. Ledamöterna 
representerar inte den egna idrotten utan ska vara lyhörda för alla idrotter i kommunen och ett 
språkrör för alla kommunens idrottsföreningars intressen. De förtroendevalda som väljs till  
idrottsrådet för att representera politiken har, tillsammans med kommunens tjänstemän, en 
adjungerad roll.  
 
Idrottsrådet har inga formellt upprättade stadgar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ledamöter att representera politiken i idrottsrådet för mandatperioden 
2019-2022 2019-01-31 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges valberedning - 11 februari 2019 2019-01-31 
Protokollsutdrag - Val av ledamöter att representera politiken i idrottsrådet för 
mandatperioden 2019-2022 - Kommunfullmäktiges valberedning  

Beslut  

  Följande personer utses att representera politiken i idrottsrådet:  
 
  Ingela Rossi (S), kultur- och fritidsberedningen  
  Matilda Jansson (L), beredningen för bildning och lärande  
  Anna Vedin (M), kommunstyrelsen 
  Gun-Marie Daun (KD), kommunstyrelsen  
  Susanne Jönsson (S), beredningen för samhälle och utveckling  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 28/2019 

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

 
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer till kommunala bolag, stiftelser och fonder 
efter förslag från kommunrevisionen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av lekmannarevisorer till kommunala bolag, stiftelser och fonder för 
mandatperioden 2019-2022 2019-01-31 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges valberedning - 11 februari 2019 2019-01-31 
Protokollsutdrag - Val av lekmannarevisorer till kommunala bolag, stiftelser och fonder för 
mandatperioden 2019-2022 - Kommunfullmäktiges valberedning  

Beslut  

 
Till ordinarie lekmannarevisorer i Bagahus AB utses Christina Carlsson (M). 
Till ersättare utses Lena Schandorff (S). 
 
Till ordinarie lekmannarevisorer i Kungälv Energi AB utses Anita Dentén (UP) 
och Lars Pehrson (KD). Till ersättare utses Christina Carlsson (M) och Lena 
Schandorff (S). 
 
Till ordinarie lekmannarevisorer i Bohusläns Kommunala Exploatering AB 
utses Martin Paterson (MP) och Christina Carlsson (M). Till ersättare utses 
Anita Dentén (UP). 
 
Till ordinarie lekmannarevisor i Förbo AB utses Björn Brogren (S) 
Till ersättare utses Anita Dentén (UP). 
 
Till ordinarie lekmannarevisorer i Stiftelsen Kungälvsbostäder utses Björn 
Brogren (S) och Lars Pehrson (KD). 
Till ersättare utses Martin Paterson (MP) och Christina Carlsson (M). 

 
Till ordinarie lekmannarevisorer i AB Kongahälla utses Björn Brogren (S). 
Till ersättare utses Anita Dentén (UP). 
 
Till ordinarie lekmannarevisorer i Nordiska folkhögskolan utses Lena 
Schandorff (S) och Christina Carlsson (M). Till ersättare utses Lars Pehrson 
(KD). 
 
Till ordinarie lekmannarevisor i Marstrands kulturbadhus utses Christina 
Carlsson (M). Till ersättare utses Lars Pehrson (KD). 
 
Till ordinarie lekmannarevisor i Stiftelsen Gunnar och Elsa Ornäs fond för 
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handikappade utses Lena Schandorff (S). 
 
Till ordinarie lekmannarevisor i Stiftelsen Rådman Otto Svenssons 
representationsfond utses Lena Schandorff (S). 
 
Till ordinarie lekmannarevisor i Stiftelsen Rådman Otto Svenssons fond för 
beredande av ökade färskvattentillgångar i Marstrand utses Christina Carlsson 
(M). 
 
Till ordinarie lekmannarevisor i Stiftelsen Elevrådets Miljöstipendium, gymnasiet 
utses Lena Schandorff (S). 
 
Till ordinarie lekmannarevisor i Stiftelsen Sölve och Hilma Bergers gåva utses 
Christina Carlsson (M). 
 
Till ordinarie lekmannarevisor i Stiftelsen Marianne Seagrams donationsfond 
utses Christina Carlsson (M). 
 
Till ordinarie lekmannarevisor i Fru Josefina Nordströms fond utses Christina 
Carlsson (M). 
 
Till ordinarie lekmannarevisor i Stiftelsen Fiskeredskapsfonden utses Björn 
Brogren (S). 
 
Till ordinarie lekmannarevisor i Stiftelsen bild, form och grafisk design, 
gymnasiet utses Lena Schandorff (S). 
 
Till ordinarie lekmannarevisor för Bohus Räddningstjänstförbund utses 
Christina Carlsson (M). Till ersättare utses Martin Paterson (MP). 
 
Till ordinarie lekmannarevisor för Soltak AB utses Lena Schandorff (S). 
 
Björn Brogren (S) föreslås som gemensam revisor för kommunerna Ale, 
Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö i samordningsförbundet Älv & Kust. 

 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 29/2019 

Val till GR:s förbundsfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 (Dnr 
KS2018/1562) 

 
Kommunfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) medlemskommuner ska 
förrätta val till GR:s förbundsfullmäktige. Enligt GR:s förbundsordning ska varje 
medlemskommun utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. 
 
Medlemskommunerna ska därutöver utse ytterligare en ledamot och en ersättare per 10 000 
invånare. Detta innebär att Kungälv ska utse sammanlagt fem ledamöter och fem ersättare. 
 
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-08 valdes ledamöter och ersättare 
till GR:s förbundsfullmäktige. Vid tillfället valdes en ledamot (Göran Oskarsson (L)) och två 
ersättare Mats Haraldsson (M) och Lars Eriksson (UP)) som inte var valbara. En plats som 
ledamot och en plats som ersättare lämnades också vakanta. Kommunfullmäktige behöver utse 
två ledamöter och tre ersättare.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val till GR:s förbundsfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 2019-01-31 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges valberedning - 11 februari 2019 2019-01-31 
Protokollsutdrag - Val till GR:s förbundsfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 - 
Kommunfullmäktiges valberedning  

Beslut  

1. Anders Holmensköld (M) och Thomas Loong (L) utses till ledamöter i 
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2019-2022.  
 

2. Pernilla Wiklund (UP), Mona Haugland (S) och vakant utses till ersättare i 
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2019-2022.  

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 30/2019 

Val av ledamot till beredningen för bildning och lärande efter vakant plats 
(Dnr KS2018/1562) 
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 6 december 2018 valdes Johan 
Björnhager (KD) till ledamot i beredningen för bildning och lärande. Personen var inte valbar 
vid tillfället varvid kommunfullmäktige behöver utse en ny ledamot i beredningen för bildning 
och lärande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ledamot till beredningen för bildning och lärande efter vakant plats 
2019-01-31 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges valberedning - 11 februari 2019 2019-01-31 
Protokollsutdrag - Val av ledamot till beredningen för bildning och lärande efter vakant plats - 
Kommunfullmäktiges valberedning  

Beslut  

Erik Pilbom (KD) utses till ledamot i beredningen för bildning och lärande.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 31/2019 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (Dnr 
KS2019/0137) 

 
Harriet Blomqvist (V) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas 
begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen. 

Beslut 

1. Harriet Blomqvists (V) avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige godkänns.  
 

2. Beslutet översänds till länsstyrelsen med begäran om röstsammanräkning 
för att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Länsstyrelsen 

 För kännedom till  
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 § 32/2019 

Fastställande av kommunal- och oppositionsråd för mandatperioden 2019-
2022 

 
Enligt kommunstyrelsens reglemente väljs ledamöter i utskotten av kommunstyrelsen bland 
dess ledamöter och ersättare för den tid kommunstyrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen utser 
för samma tid bland utskottens ledamöter vardera en utskottsordförande och en vice 
ordförande. I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari 2019 valdes 
följande personer till uppdrag som ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsens 
utskott:  

 
1. Ove Wiktorsson (C) utses till samhällsbyggnadsråd.  
2. Martin Högstedt (UP) utses till oppositionsråd samhällsbyggnadsfrågor.  
3. Anna Vedin (M) utses till utbildningsråd.  
4. Gun-Marie Daun (KD) utses till oppositionsråd utbildningsfrågor  
5. Pia Gillerstedt (S) utses till social- och omsorgsråd.  
6. Ancy Wahlgren (UP) utses till oppositionsråd social- och omsorgsfrågor.  

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer utskottens kommunal- och 
oppositionsråd för mandatperioden.   

Beslut 

1. Ove Wiktorsson (C) utses till samhällsbyggnadsråd.  
2. Martin Högstedt (UP) utses till oppositionsråd samhällsbyggnadsfrågor.  
3. Anna Vedin (M) utses till utbildningsråd.  
4. Gun-Marie Daun (KD) utses till oppositionsråd utbildningsfrågor  
5. Pia Gillerstedt (S) utses till social- och omsorgsråd.  
6. Ancy Wahlgren (UP) utses till oppositionsråd social- och omsorgsfrågor.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 33/34 

Motion från Victoria Dahlqvist (SD) om utredning av upphandling av 
tvätt- och städtjänster inom hemtjänsten (Dnr KS2019/0249) 

 
Victoria Dahlqvist (SD) har inkommit med en motion om utredning av upphandling av tvätt- 
och städtjänster inom hemtjänsten.  

 
Beslutsunderlag  
Motion från Victoria Dahlqvist (SD) om utredning av upphandling av tvätt- och städtjänster 
inom hemtjänsten 
 
Yrkanden  
Victoria Dahlqvist (SD): Ärendet avskrivs. Ny motion inkommer i ämnet.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut 

Ärendet avskrivs. Ny motion inkommer i ämnet. 
__________ 
I ärendet yttrar sig: Victoria Dahlqvist (SD) 
 

 Expedieras till Lena Arnfelt, Erik Lindskog  

 För kännedom till  
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 § 34/2019 

Fråga till Miguel Odhner (S) om hederskultur (Dnr KS2019/0292) 
 

Gun-Marie Daun (KD) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
hederskultur. Frågor som ställs är:  

 
- Har vi gjort någon kartläggning i Kungälv kring hur många barn som lever i en 

hederskultur?  
- Hur skyddar vi framförallt barn och kvinnor som lever under hedersförtryck?  
- Har vi verksamheter och arbetssätt med verktyg att motverka hedersförtryck?  
- Har vi samverkan kring hederskultur mellan kranskommunerna och Göteborgs stad? 

 
Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, besvarar frågan.  
 

Beslutsunderlag 

Fråga till Miguel Odhner (S) om hederskultur 2019-02-13 
 

Beslut 

  Frågan anses besvarad.  
__________ 
I ärendet yttrar sig: Miguel Odhner (S), Gun-Marie Daun (KD) 
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 § 35/2019 

Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt (Dnr 
KS2019/0275) 

 
Ingemar Larsson (M) har inkommit med en avsägelse från uppdrag från uppdrag som 
nämndeman vid Göteborgs Tingsrätt.  

Beslut 

Ingemar Larssons (M) avsägelse från uppdrag som nämndeman vid 
Göteborgs tingsrätt godkänns.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


