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Plats och tid Stadshuset plan 2, Sessionssalen klockan 17:00-19:15 
  

Beslutande Miguel Odhner (S)  
 Erika Sjöblom (S)  
 Mona Haugland (S)  
 Billy Kaldemark (S) Ersätter Ingela Rossi (S) 
 Johan Holmberg (S)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Ulla Johansson (S) Ersätter Leif Håkansson (S) 
 Fredrik Gullbrantz Ersätter Nils Carlson (S) 
 Susanne Jönsson (S)  
 Fredrik Schandorff (S)  
 Helen Byström (S)  
 Mats Frisell (S) Ersätter Lennart Martinsson (S) 
 Birgitta Jähnke (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Anders Holmensköld (M)  
 Anna Vedin (M)  
 Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Roberth Österman (M) Ersätter Sara Regnell (M) 
 Marcus Adiels (M)  
 Bo Franzon (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Gustav Meuller (M)  
 Simon Pasula (M) Ersätter Monica Haraldsson (M) 
 Robert Syrén (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 Viktoria Dahlquist (SD) 1:e vice ordförande 
 Morgan Carlsson (SD)  
 John Magnusson (SD)  
 Niklas Andersson (SD)  
 Bertil Augustsson (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
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 Leif Hasselgren (UP) Ersätter Ancy Wahlgren (UP) 
 Lars Eriksson (UP) Ersätter Eva Wahlin (UP) 
 Laila Persson (UP)  
 Rainer Hoffman (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (L)  
 Matilda Jansson (L)  
 Kerstin Petersson (L) Ersätter Thomas Loong (L) 
 Cecilia Olsson (L)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Kenneth Frii (C) Ersätter Lena Bjurström (C) 
 Anders Johansson (C) Ersätter Patrik Renström (C) 
 Hans Torwald (C)  
 Johanna Salekärr Ersätter Gun-Marie Daun (KD) 
 Anne-Christin Engwall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Erik Andreasson (V)  
 Kenneth Gustafson (V)  
 Knut Nordin (V)  
 Mikael Lunneblad (MP) Ersätter Lottie Lord (MP) 
 Lennart Wennerblom (MP)  

 
Ersättare Ulrica Brogren (S)  
 Parker Ayewubo (S)  
 Mats Frisell (S)  
 Björn Hernius (M)  
 Britta Malmberg (M)  
 Henrik Rudolvsson (L)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 159-170 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Anna Vedin (M)   
   
   
   
 Elisabeth Mattsson (L)  
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Ej närvarande Ingela Rossi (S)  
 Leif Håkansson (S)  
 Nils Carlson (S)  
 Lennart Martinsson (S)  
 Sara Regnell (M)  
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Kinhult (-)  
 Göran Södersved (SD)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Eva Wahlin (UP)  
 Heine Wiklund (-)  
 Thomas Loong (L)  
 Lena Bjurström (C)  
 Patrik Renström (C)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Ilona Waern (KD)  
 Lottie Lord (MP)  
 Parker Ayewubo (S)  
 Kathrine Månsson (S)  
 Tomas Emanuelsson (S)  
 Lennart Jonsson (M)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Rolf Carlsson (SD)  
 Patrik Hedin (UP)  
 Pierre Rehnlund (L)  
 Anders Persson (KD)  
 Henry Larsson (V)  
 Martin Nestorsson (V)  
 Erik Zinn (MP)  
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 § 159/2021 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 
 Till justerare föreslås Anna Vedin (M) och Elisabeth Mattsson (L). 

Beslut 

Till justerare utses Anna Vedin (M) och Elisabeth Mattsson (L). Ordföranden 
meddelar att hela protokollet justeras omedelbart. 

__________ 
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 § 160/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
Tillkommande ärenden: 
- Val av ordförande i beredningen för bildning och lärande  
- Avsägelse från uppdrag i Pensionärsrådet - Laila Persson (UP) 
- Avsägelse från uppdrag i beredningen för trygghet och stöd - Mona Haugland (S) 
- Avsägelse från uppdrag i Miljö- o Byggnadsnämnden - Mona Haugland (S) 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 161/2021 

Interpellation till Thomas Alpner (M) från Jan Tollesson (L) (Dnr 
KS2021/1706) 

 
Jan Tollesson (L) har inkommit med en interpellation till Thomas Alpner (M). 
 
Thomas Alpner (M) besvarar motionen under sammanträdet. 

Beslut 

Interpellationen anses besvarad.  
__________ 
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 § 162/2021 

Interpellation om klimatet - till kommunstyrelsens ordförande (Dnr 
KS2021/1841) 

 
Lottie Lord (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
gällande klimatet.  

 
 Miguel Odhner (S) besvarar interpellationen under sammanträdet. 

Beslut 

  Interpellationen anses besvarad. 
__________ 
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 § 163/2021 

Koncernbildning, steg 3 – svar på återremissyrkande från 
kommunfullmäktige (Dnr KS2020/1673) 

I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande 
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa var att utreda förutsättningarna för en 
kommunkoncern, ” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”. 

  
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi), 
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och AB Kongahälla. 
De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi AB äger i sin tur Kungälv Närenergi 
AB (Närenergi). Utöver dessa är kommunen delägare i Soltak AB (25 procent) och Förbo (9 
procent). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, Stiftelsen Kungälvsbostäder, som är 
organiserat i en stiftelse. Utöver detta är kommunen delägare i Gryaab och Renova.  

 
Kommunfullmäktige fattade den 5 november 2020 beslut (§ 153/2020) om att bland annat 
förorda att bolagen organiseras i en koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv 
ägarstyrning. Ekonomiberedningen och kommunstyrelsen fick ett antal uppdrag och 
ekonomiberednigen svarade på dessa genom att författa en beredningsskrivelse, innefattandes 
förslag till beslut (§ 33/2021) på sitt möte den 22 september. Förslaget till beslut till 
kommunfullmäktige i denna tjänsteskrivelse är i enlighet med ekonomiberedningens förslag.   

 
Genom en koncernbildning ändras kommunens nuvarande ägande av de helägda kommunala 
bolagen så att dessa istället ägs indirekt av kommunen genom ett moderbolag. En 
koncernbildning innebär positiva effekter på samordning av IT-, HR- och ekonomisystem och 
upphandling, snabbare beslutsprocess, tydligare ägarroll samt möjligheten till skattemässig 
resultatutjämning och annat finansiellt samarbete mellan bolagen. 

 
Förvaltningens samlade bedömning är att det finns juridiska förutsättningar att bilda en 
kommunal bolagskoncern enligt föreliggande förslag.  
 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november 2021 lämnade KD, V, L, UP och SD 
in ett gemensamt återremissyrkande och ärendet återremitterades till kommunstyrelsen med 
följande uppdrag: 

 
 Upprätta en plan för uppföljning av koncernnyttan med en äkta koncern jämfört med 

befintlig koncernstruktur. 
 Belys och kvantifiera fördelarna med en äkta koncern sett ur ett 

samordningsperspektiv. 
 Konkretisera vilka synergieffekter som förväntas och hur de skall uppnås 
 Belys tänkbara konsekvenser av att överföra substantiella värden till betydligt lägre 

bokförda värden.  
 Optimera bemanningen i styrelsen för mest rättssäkra funktion 
 Övriga frågor inför koncernbildandet, vilket framför allt innefattar andra legala 

överväganden såsom styrdokument, ägardirektiv, bolagsordning, kommunalrätt och 
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upphandling omfattas inte av Ernst and Youngs risk - och konsekvensanalys. det bör 
belysas. 

 
Förvaltningen har tagit fram svar på frågeställningarna i återremissen och kompletterat 
tjänsteskrivelsen som legat i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige den 4 november 2021 
med dessa.  
 
Förvaltningen föreslår därmed kommunfullmäktige:  
 

1. En helägd bolagskoncern i Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag 
bildas per 1 december 2021. 

2. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 
Exploateringsbolag (BOKAB) beslutas enligt upprättade förslag. 

3. Bolagsordning för AB Kongahälla godkänns enligt upprättat förslag. 
4. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska Kungälv energi tillsammans med Kungälvs 

närenergi ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt 
kapital. Bolaget ska ha en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30 
procent av Kungälv Energi och Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under 
förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt. 

5. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska BOKAB ge en årlig grundutdelning på 25 
procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna en 
tilläggsutdelning. Tilläggsutdelning ska bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse, 
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning ska 
tas fram och revideras årligen i samband med bokslut. 

6. Kommunen beslutar att lämna ett aktieägartillskott på 31 mkr till AB Kongahälla i 
december 2021 motsvarande fordran för de överlåtna aktierna.  

7. Upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns. Avtalet undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. 

8. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag. 
9. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB Kongahälla, 

Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) ges i 
uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 - 7. 

10. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Koncernbildning, steg 3 – svar på återremissyrkande från kommunfullmäktige 
Bilaga Kongahälla ägardirektiv Utkast 2021-09-15 
Bilaga Kongahälla bolagsordning förslag 2021-09-15 
Bilaga Kungälv Energi AB ägardirektiv utkast 2021-09-15 
Bilaga BOKAB ägardirektiv Utkast 2021-09-15 
Bilaga Bolagspolicy Utkast 2021-09-15 
Bilaga Rapport (1) EY - Kungälvs kommun - Koncernbildning 
Bilaga Rapport (2) - EY bilaga - Kompletterande frågeställningar, bilaga till EY-rapport 
Bilaga Koncernbildning – juridik och ekonomi - översiktskartor 
Bilaga Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag 
Bilaga UTKAST Överlåtelseavtal Kungälvs kommun - AB Kongahälla 
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Bilaga Protokollsutdrag - Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag - 
Ekonomiberedningen 
Bilaga Omvärldsbevakning  styrelsesammansättning i kommunala moderbolag_ (002) 
Bilaga Anteckning till koncernbildning - utvecklingspartiet 
Bilaga Anteckning till koncernbildning - Sverigedemokraterna 
Bilaga Anteckning till koncernbildning - Kristdemokraterna 
Bilaga Protokollsutdrag - Koncernbildning - Kommunstyrelsen 
Bilaga _Protokollsanteckning KS2020_1673-6  Koncernbildning V 
Bilaga Preliminära hålltider och möten för koncernen2021-2022_ v4 
Bilaga Protokollsutdrag - Koncernbildning - Kommunfullmäktige 
Bilaga Protokollsutdrag - Koncernbildning, steg 3 – svar på återremissyrkande från 
kommunfullmäktige 

Yrkande  
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Avslag på Erik Andreassons 
(V) tilläggsyrkande. 
 
Johanna Salekärr (KD): Avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kenneth Gustafsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifall till Erik  
Andreassons (V) tilläggsyrkande.  
 
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifall till Erik 
Andreassons (V) tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige ajourneras mellan 17:48-18:00.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut och  
Nej-röst för bifall till Johanna Salekärrs (KD) avslagsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 52 ja-röster för kommunstyrelsens förslag till beslut och 3 nej-röster för Johanna 
Salekärrs (KD) avslagsyrkande antar Kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till beslut. 
4 ledamöter var frånvarande. 
 
Tilläggsyrkande 
Erik Andreasson (V): Att kommunstyrelsens ledamöter/presidium ej skall sitta i moderbolaget 
AB Kongahällas styrelse.    
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för avslag på Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande och  
Nej-röst för bifall till Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 32 ja-röster för avslag på tilläggsyrkandet och 23 nej-röster för bifall till tilläggsyrkandet 
avslår kommunfullmäktige Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande. 4 ledamöter var frånvarande. 

 

Beslut 

1. En helägd bolagskoncern i Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag 
bildas per 1 december 2021. 

2. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 
Exploateringsbolag (BOKAB) beslutas enligt upprättade förslag. 

3. Bolagsordning för AB Kongahälla godkänns enligt upprättat förslag. 
4. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska Kungälv energi tillsammans med Kungälvs 

närenergi ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt 
kapital. Bolaget ska ha en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30 
procent av Kungälv Energi och Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under 
förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt. 

5. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska BOKAB ge en årlig grundutdelning på 25 
procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna en 
tilläggsutdelning. Tilläggsutdelning ska bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse, 
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning ska 
tas fram och revideras årligen i samband med bokslut. 

6. Kommunen beslutar att lämna ett aktieägartillskott på 31 mkr till AB Kongahälla i 
december 2021 motsvarande fordran för de överlåtna aktierna.  

7. Upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns. Avtalet undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. 

8. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag. 
9. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB Kongahälla, 

Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) ges i 
uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 - 7. 

10. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas.  
__________ 
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. 
Utvecklingspartiet lämnar en gemensam anteckning till protokollet. 
Kristdemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. 
Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. 
 

 
Expedieras till:  Förvaltningsledningen, Karolina Lovric, Styrelse AB Kongahälla, 
 § 164/2021 
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Entledigande samt val av ledamöter och presidium i styrelse – AB 
Kongahälla (Dnr KS2021/1741) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja ett antal ledamöter till Aktiebolaget Kongahällas styrelse. Bland 
ledamöterna ska en ordförande och två vice ordförande utses. Enligt förslag till ny bolagspolicy 
bör styrelsens sammansättning se ut enligt följande: 
 
I koncernens moderbolag utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i förekommande fall 
suppleanter. I styrelsen bör kommunstyrelsens presidium ingå. Moderbolagets styrelse bör vara representerat i 
dotterbolagens styrelser, lämpligtvis i form av presidium. 
 
Den föreslagna bolagsordningen anger att styrelsen bör bestå av mellan sju och elva ledamöter. 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår följande: 
 
1. Miguel Odhner (S), Anders Holmensköld och Mikael Wintell (UP) entledigas från sina 
uppdrag i Aktiebolaget Kongahällas styrelse.  

 
2. Till ledamöter i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses: 

Miguel Odhner (S) 
Anders Holmensköld (M) 
Elisabeth Mattsson (L)  
Lennart Kristiansson (C) 
Thomas Loong (L) 
Fredrik Gullbrantz (S)  
Michael Karlsson (L) 
 

3. Till ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses Miguel Odhner (S). 
4. Till förste vice ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses Anders 
Holmensköld (M). 
5. Till andre vice ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses Elisabeth Mattsson 
(L). 

Yrkande  
Elisabeth Mattsson (L): Till ledamöter i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses: 
 

Miguel Odhner (S) 
Anders Holmensköld (M) 
Matilda Jansson (L) 
Lennart Kristiansson (C) 
Thomas Loong (L) 
Fredrik Gullbrantz (S)  
Michael Karlsson (L) 
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 Martin Högstedt (UP): Till ledamöter i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses: 
 
Miguel Odhner (S) 
Anders Holmensköld (M) 
Mikael Wintell (UP) 
Lennart Kristiansson (C) 
Thomas Loong (L) 
Fredrik Gullbrantz (S)  
Michael Karlsson (L) 

 
Anders Holmensköld (M): Bifall till Elisabeth Mattssons yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden utser Elisabeth Mattssons (L) yrkande till huvudförslag. 
 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Martin Högstedts (UP) yrkande 
mot kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar att anta Martin Högstedts (UP) yrkande som motförslag till huvudförslaget. 
 
Ordföranden ställer Elisabeth Mattssons (L) yrkande mot Martin Högstedts (UP) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att anta Elisabeth Mattssons (L) yrkande. 
 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 
 
Fullmäktige informeras om vilka krav som gäller för valsedlarna. Ledamöterna Elisabeth 
Mattsson (L) och Anna Vedin (M) utses till rösträknare. 
 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de 
röstande vid urnan. 
 
Kommunfullmäktige ajournerar sig mellan 19:00-19:15 
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 35 röster för Elisabeth Mattssons (L) förslag, 18 röster för Martin 
Högstedts (UP) förslag samt 2 blanka röster. Kommunfullmäktige beslutar att anta Elisabeth 
Mattssons (L) förslag. 
 
Tilläggsyrkande 
Anders Holmensköld (M): Till 2:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahällas styrelse utses 
Matilda Jansson (L). 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta det. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Entledigande samt val av ledamöter och presidium i styrelse – AB Kongahälla 
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Beslut 

1. Miguel Odhner (S), Anders Holmensköld och Mikael Wintell (UP) entledigas från sina 
uppdrag i Aktiebolaget Kongahällas styrelse.  

 
2. Till ledamöter i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses: 

Miguel Odhner (S) 
Anders Holmensköld (M) 
Matilda Jansson (L)  
Lennart Kristiansson (C) 
Thomas Loong (L) 
Fredrik Gullbrantz (S)  
Michael Karlsson (L) 
 

3. Till ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses Miguel Odhner (S). 
4. Till förste vice ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses Anders 
Holmensköld (M). 
5. Till andre vice ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses Matilda Jansson (L). 
__________ 
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras till:   Soltak AB, Jonna Bakkum, Ekonomienheten. Sandra Caspersson 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-11 
Sida 16 (21) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 165/2021 

Entledigande samt val av stämombud – AB Kongahälla (Dnr 
KS2021/1742) 

Kommunfullmäktige behöver utse ett nytt ombud till bolagstämma för Aktiebolaget 
Kongahälla samt entlediga Elisabeth Mattson (L) från uppdraget. 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår följande: 

1. Elisabeth Matsson (L) entledigas från sitt uppdrag som ombud till bolagsstämma för 
Aktiebolaget Kongahälla. 

2. Till ombud för Aktiebolaget Kongahällas bolagsstämma utses Jonas Andersson (S) 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Entledigande samt val av stämombud – AB Kongahälla 

Beslut 

1. Elisabeth Matsson (L) entledigas från sitt uppdrag som ombud till bolagsstämma 
för Aktiebolaget Kongahälla. 
 
2. Till ombud för Aktiebolaget Kongahällas bolagsstämma utses Jonas Andersson (S).  

__________ 
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 § 166/2021 

Entledigande samt val av lekmannarevisorer – AB Kongahälla (Dnr 
KS2021/1743) 

Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer till Aktiebolaget Kongahälla efter förslag från 
kommunrevisionen. För närvarande finns det vakanta platser i nedan instanser. 
Kommunrevisionen föreslår att följande val genomförs: 
 
1. Till ordinarie lekmannarevisorer i Aktiebolaget Kongahälla utses Göran Johansson (KD) 
och Björn Brogren (S). 
2. Till ersättande lekmannarevisorer utses Lena Schandorff (S) och Solveig Lundgren (MP). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Entledigande samt val av lekmannarevisorer – AB Kongahälla 

Beslut 

1. Till ordinarie lekmannarevisorer i Aktiebolaget Kongahälla utses Göran 
Johansson (KD) och Björn Brogren (S). 
2. Till ersättande lekmannarevisorer i Aktiebolaget Kongahälla utses Lena 
Schandorff (S) och Solveig Lundgren (MP). 

__________ 
 
Expedieras till:   Sandra Caspersson, Lönenheten, Internservice, Jonna Bakkum, Oskar Ivarsson 
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 § 167/2021 

Val av ordförande i Beredningen för bildning och lärande och som 
ledamot i Beredningen för bildning och lärande - Fredrik Schandorff (S) 
(Dnr KS2021/1783) 

 
Fredrik Schandorff (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som 
ordförande i Beredningen för bildning och lärande samt som ledamot i Beredningen för 
bildning och lärande. 
 
Kommunfullmäktiges valberedningen har i uppgift att föreslå en ny ordförande och föreslår 
Ulrica Brogren (S). 
 
Kommunfullmäktige ska även besluta om en ny ledamot. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Avsägelse 
 
Yrkande 
Miguel Odhner (S): Till ny ledamot i beredningen för bildning och lärande utses Billy 
Kaldemark (S). 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut 

1. Till ny ordförande i beredningen för bildning och lärande utses Ulrica 
Brogren (S).  
2. Till ny ledamot i beredningen för bildning och lärande utses Billy Kaldemark 
(S).   

__________ 
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 § 168/2021 

Avsägelse från uppdrag i Miljö- o Byggnadsnämnden - Mona Haugland 
(S) (Dnr KS2021/1893) 

Mona Haugland (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas 
utse en ny ledamot i beredningen för trygghet och stöd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avsägelse från uppdrag i Miljö- o Byggnadsnämnden - Mona Haugland (S) 
Bilaga Avsägelse från uppdrag i Miljö- o Byggnadsnämnden.msg 

Beslut 

1. Mona Hauglands (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden beviljas.  
2. Platsen lämnas vakant tills vidare. 

__________ 
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 § 169/2021 

Avsägelse från uppdrag i beredningen för trygghet och stöd - Mona 
Haugland (S) (Dnr KS2021/1915) 

Sammanfattning 

Mona Haugland (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen 
för trygghet och stöd. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen 
beviljas utse en ny ledamot i beredningen för trygghet och stöd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avsägelse från uppdrag i beredningen för Trygghet o Stöd 
 - Mona Haugland (S) 

Beslut 

1. Mona Hauglands (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för 
trygghet och stöd beviljas. 
2. Platsen lämnas vakant tills vidare. 

__________ 
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 § 170/2021 

Avsägelse från uppdrag i Pensionärsrådet - Laila Persson (UP) 

Laila Persson (UP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
pensionärsrådet. Utvecklingspartiet föreslår Leif Hasselgren (UP) till ny ledamot. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Beslut 

1. Laila Perssons (UP) avsägelse från uppdrag som ledamot i pensionärsrådet beviljas. 
2. Till ny ledamot i pensionärsrådet utses Leif Hasselgren (UP). 

__________ 
 
 


