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Beslutande Miguel Odhner (S) 
Fredrik Gullbrantz (S) 
Mona Haugland (S) 
Ingela Rossi (S) 
Johan Holmberg (S) 
Pia Gillerstedt (S) 
Jonas Andersson (S) 
Billy Kaldemark (S) 
Ulrica Brogren (S) 
Susanne Jönsson (S) 
Fredrik Schandorff (S) 
Mats Frisell (S) 
Lennart Martinsson (S) 
Birgitta Jähnke (S) (S) 
Bernt Lundborg (S) 
Anders Holmensköld (M) 
Anna Vedin (M) 
Thomas Alpner (M) Ordförande 
Sara Regnell (M) 
Marcus Adiels (M) 
Bo Franzon (M) 
Charlotta Windeman (M) 
Lennart Jonsson (M) 
Monica Haraldsson (M) 
Robert Syrén (M) 
Bella Banehag (M) 
Peter Harryson (M) 
Victoria Dahlqvist (SD) Vice ordförande 
Morgan Carlsson (SD) 
Rolf Carlsson (SD) 
Bertil Augustsson (SD) 
Annica Börstell (SD) 
Martin Högstedt (UP) 
Ancy Wahlgren (UP) 
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Eva Wahlin (UP) 
Laila Persson (UP) 
Leif Hasselgren (UP) 
Lars Eriksson (UP) 
Elisabeth Mattsson (L) 
Jan Tollesson (-) 
Matilda Jansson (L) 
Thomas Loong (L) 
Cecilia Olsson (L) 
Ove Wiktorsson (C) 
Lena Bjurström (C) 
Patrik Renström (C) 
Hans Torwald (C) 
Gun-Marie Daun (KD) 
Anne-Christin Engvall (KD) 
Johanna Salekärr (KD)  
Ilona Waern (KD) 
Erik Andersson (V) 
Kenneth Gustafsson (V) 
Knut Nordin (V) 
Lottie Lord (MP) 
Mikael Lunneblad (MP) 

 
Ersättare Kathrine Månsson (S) 

Tomas Emanuelsson (S) 
Roberth Österman (M) 
Björn Hernius (M) 
Britta Malmberg (M) 
Pierre Rehnlund (L) 
Kerstin Petersson (L) 
Henrik Rudolvsson (L) 
Anders Persson (KD) 
Henry Larsson (V) 
Martin Nestorsson (V) 
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Sekreterare 
  Paragraf  1-14 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Anna Vedin (M)  
   
   
   
 Gun-Marie Daun (KD)  

 
Ej närvarande Erika Sjöblom (S) 

Nils Carlsson (S) 
Helen Byström (S) 
Gustav Meuller (M) 
John Magnusson (SD)  
Niklas Andersson (SD) 
Robert Kinhult (-) 
Heine Nielsen (-) 
Fredrik Daun (KD) 
Parker Ayewubo (S) 
Marie-Louise Thor (M) 
Rainer Hoffman (UP) 
Simon Pasula (M) 
Patrik Hedin (UP) 
Kenneth Frii (C) 
Anders Johansson (C) 
Lennart Wennerblom (MP) 
Erik Zinn (MP) 
Göran Södersved (SD) 

 

 

 
  

Övriga deltagare Oskar Engdahl, kommunkansliet  
 Haleh Lindqvist, kommundirektör  
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 § 1/2022 

Två personer att justera sammanträdets protokoll 
 
 Till justerare föreslås Anna Vedin (M) och Gun-Marie Daun (KD).  

Beslut 

Till justerare utses Anna Vedin (M) och Gun-Marie Daun (KD). 
__________ 
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 § 2/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
 

 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande  
 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Soltak AB - Nils Carlson (S) 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 3/2022 

Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
 
 Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, informerar om följande: 
 

 Nulägesbild Covid-19 i världen, Västra Götaland och lokalt i Kungälvs kommun 
 Ordförandebeslut tagna under januari 2022 med anledning av Covid-19 
 Möte med: 

o Trafikverket, regional och nationell plan 
o Statens Fastighetsverk 
o Samhällskontraktet 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 4/2022 

Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och 
upphandling hyresavtal gruppbostad (Dnr KS2021/0725) 

Sammanfattning 

På utskottet för samhälle och utveckling beslutades den 11 maj 2021 att förvaltningen ska 
genomföra en kombinerad upphandling av hyra av en gruppbostad och markanvisning av 
bostäder i Nordtag, Område B, del av Kastellegården 1:52. Upphandlingen är nu genomförd 
och utvärdering har skett. Förvaltningens förslag till beslut är att tilldelning sker till den 
exploatör som enligt utvärderingen lämnat det vinnande förslaget.  
 
Exploatören och dennes anbud presenteras på kommunstyrelsens sammanträde. Tilldelningen 
innebär att marköverlåtelseavtal tecknas och att överlåtelse av marken sker till en köpeskilling 
om 19 189 632 kr. Samtidigt tecknas ett 15-årigt hyresavtal för en LSS gruppbostad med sex 
lägenheter med en total årshyra om 698 000 kr per år.  

 
Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
1. Upprättat förslag till hyresavtal för gruppbostad mellan Kungälvs kommun och 

exploatören godkänns.  
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal för del av Kastellegården 1:52, mellan 

Kungälvs kommun och exploatören godkänns.  
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 

underteckna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för del av 
Kastellegården 1:52 

 
Tilläggsyrkande:  
Anders Holmensköld (M): Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att 
tilldelningsbeslutet i genomförd upphandling avseende hyresavtal gruppbostad samt 
markanvisning, område B i Nordtag, del av Kastellegården 1:52 vinner laga kraft. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Anders Holmenskölds (M) tilläggsyrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och 
upphandling hyresavtal gruppbostad 
Bilaga Marköverlåtelseavtal Nordtag_utkast 
Bilaga Nordtag_gruppbostad_utkast_hyresavtal 
Bilaga Protokollsutdrag - Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och 
upphandling hyresavtal gruppbostad - Kommunstyrelsen 
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Beslut 
1. Upprättat förslag till hyresavtal för gruppbostad mellan Kungälvs 

kommun och exploatören godkänns.  
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal för del av Kastellegården 1:52, 

mellan Kungälvs kommun och exploatören godkänns.  
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 

underteckna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för del 
av Kastellegården 1:52 

4. Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att 
tilldelningsbeslutet i genomförd upphandling avseende hyresavtal 
gruppbostad samt markanvisning, område B i Nordtag, del av 
Kastellegården 1:52 vinner laga kraft. 

__________ 
 
Expedieras till:  Stina Gunnarsson, Håkan Wallentin, Frida Källberg, Carl 
Adiels, Åsa Berglie 

För kännedom till: Lena Arnfelt 
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 § 5/2022 

Avtal vattenleverans till Stenungsund (Dnr KS2021/1690) 

Sammanfattning 

Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har ingått ett intentionsavtal 2014 angående 
utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterade kommunernas vilja att leverera vatten från 
Kungälv till Stenungsund och vidare leverans till Tjörn. Dnr: KS2014/129 Bilaga1 
 
Kungälv har sedan 2018 ett nytt vattenverk i drift och genomför nu byggnation av 
vattenledning från Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. Arbetet består 
av ett antal delprojekt.   
Sammantaget planeras leveransen av vatten till Stenungsund kunna starta årsskiftet 2023/24. 
 
Den avslutande entreprenaden på Kungälvs del samordnas med entreprenaden på 
Stenungsunds sida om förbindelsepunkten. 
 
Kungälvs kommun har i nära samarbete med Stenungsunds kommun och jurister tagit fram 
avtal som följer intensionsavtalets avsikter. Bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avtal vattenleverans till Stenungsund 
Bilaga Bilaga 1 Intensionsavtal 20141112 
Bilaga Bilaga 3 Kostnader 
Bilaga Avtal om renvattenleverans Kungälv-Stenungsund-211207 

Beslut 

1. Upprättat avtal mellan Kungälvs kommun och Stenungsunds kommun godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

tillsammans med motsvarande representanter för Stenungsunds kommun 
underteckna avtalet. 

__________ 
Morgan Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
 
Expedieras till:  
Sten-Ove Dahllöf/VA 
Martin Hollertz/VA
  

För kännedom till: 
Anders Holm/SoU 
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 § 6/2022 

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs 
kommun - taxa för uteserveringar - åtgärder för det lokala näringslivet 
med anledning av covid-19 (Dnr KS2020/0629) 

Sammanfattning 
Coronapandemin har under årsskiftet 2021/2022 kommit in i en fjärde våg och detta påverkar 
fortsatt det lokala näringslivet i Kungälvs kommun.  
 
I denna tjänsteskrivelse föreslås en ändring av kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av 
offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun (taxan). Den föreslagna ändringen innebär 
att taxa inte ska tas ut under kalenderåret 2022 för upplåtelse av mark för uteservering. Liknande 
beslut för åren 2020 och 2021 har tagits av kommunfullmäktige. Ändringen av taxan för 
kalenderåret 2022 bedöms främja näringslivet inom Kungälvs kommun, med anledning av det 
pågående utbrottet av Coronavirus/Covid-19. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige:  

Med ändring av kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt 
torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2022 inte tas ut någon taxa 
för upplåtelse av mark för uteservering. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs 
kommun - taxa för uteserveringar - åtgärder för det lokala näringslivet medanledning av covid-
19 
Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom 
Kungälvs kommun - taxa för uteserveringar - åtgärder för det lokala näringslivet med 
anledning av covid-19 

Beslut 
Med ändring av kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt 
torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2022 inte tas ut någon taxa 
för upplåtelse av mark för uteservering. 

__________ 
 
Expedieras till:  Pia Jakobsson, Christina 
Gunnesby 
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 § 7/2022 

Antal ledamöter i Kommunfullmäktige (Dnr KS2021/1907) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 5 §, senast i februari samma år som det 
är valår besluta om antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige. Kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun består idag av 59 ledamöter samt 31 ersättare. Om fullmäktige beslutar att 
antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige 
hålls nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet. 

Kommunallagen anger i 5 kap 5 § pt. 5 att kommuner med över 36 000 röstberättigade måste 
ha minst 61 ledamöter. I dagsläget (17/11–21) har Kungälvs kommun drygt 37 300 
röstberättigade. Kommunfullmäktige måste därför ta ett beslut om att kommunfullmäktige ska 
utökas med minst två platser. Antalet ledamöter ska enligt kommunallagen vara ojämnt. 

I 5 kap 8 § KL anges det vidare att det för ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare och 
att det är kommunfullmäktige som bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska 
utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i 
kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktiges ordförande, tillika demokratiberedningens ordförande, har inhämtat 
förslag och synpunkter från partiernas gruppledare i frågan och den gemensamma 
bedömningen är att kommunfullmäktige ska utöka antalet ledamöter till 61.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Antal ledamöter i Kommunfullmäktige 

Beslut 

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige utökas med två platser till totalt 61.  
__________ 
 
Expedieras till:  Länsstyrelsen 
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 § 8/2022 

Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 (Dnr KS2021/1824) 

Sammanfattning 

Förbo AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda 
kommun, Mölndals stad, Lerums kommun och Kungälvs kommun.  
 
Värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
regleras i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL). Enligt 
huvudregeln i 3 § AKBL är möjligheten till utdelningen från ett allmännyttigt 
bostadsaktiebolag begränsad.  
 
Lagen innehåller emellertid ett antal undantag. Av 5 § p. 1 i AKBL framgår att hela överskottet 
som uppkommit under föregående räkenskapsår är möjligt att dela ut till ägarna, förutsatt att 
överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som 
tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.  
 
Det föreslås att bolagsstämman i Förbo AB, med stöd 5 § p. 1 i AKBL, beslutar om en 
utdelning om 20 mkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andelstalet i 
bolaget. Detta innebär en utdelning till Kungälvs kommun om 1.8 mkr beräknat på en 
prognostiserad vinst om 73 mkr för 2021.  
 
Avsikten är att utdelningen i Kungälvs kommun ska användas i arbetet med att skapa 
aktivitetsytor i Komarken och Fontin. Aktivitetsytorna kommer medföra utvecklat 
områdesbaserat arbete, ökade förutsättningar till fysisk aktivitet i närområdet samt tillskapande 
av trygga närmiljöer. Insatser som på sikt kommer öka innanförskapet och tryggheten i 
berörda områden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 
Bilaga Noteringar ägarråd 2021-09-28.pdf 
Bilaga Styrelserapport ekonomi kvartal 2 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 – 
Kommunstyrelsen 
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Yrkanden 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Avslag på Morgan Carlsson 
(SD) yrkande samt Erik Andreassons (V) yrkande. 
 
Morgan Carlsson (SD): Sverigedemokraterna, Utvecklingspartiet och Liberalerna yrkar på att 
Kommunfullmäktige ger uppdraget till Kommunstyrelsen att; 
 

- Tillföra den förväntade utdelningen på 1,8 miljoner till investeringsbudgeten. 
- Kommunstyrelsen ger uppdrag till förvaltningen att i samförstånd med FÖRBO använda 

den förväntade utdelningen på 1,8 miljoner från investeringsbudget till investeringsprojekt 
vilka gynnar FÖRBO´s hyresgäster i Kungälvs kommun. 

- Kommunstyrelsen ger uppdrag till förvaltningen att se över gällande regelverk och 
återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag som syftar till att all framtida överskott ska 
fördelas på investeringar och förbättringar i närmiljön för de boende i FÖRBO´s 
hyresbestånd i Kungälvs kommun. 

 
Erik Andreasson (V): Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid 
ordinarie eller extra bolagsstämma rösta emot en utdelning i bolaget avseende 
verksamhetsåret 2021 om totalt 20 mkr. 
 
Ove Wiktorsson (C): Avslag på yrkanden från Morgan Carlsson (SD) samt Erik Andreasson 
(V). 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Erik Andreassons (V) yrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut 
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 Erik Andreassons (V) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 51 ja-röster för kommunstyrelsens förslag till beslut och 5 nej-röster för Erik 
Andreassons (V) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Morgan Carlssons (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå Morgan Carlssons (SD) tilläggsyrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att avslå tilläggsyrkande och  
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. 
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Omröstningsresultat 
Med 34 ja-röster och 16 nej-röster avslår kommunfullmäktige Morgan Carlssons (SD) 
tilläggsyrkande. 5 ledamöter avstod i voteringen. 

 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie 
eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget avseende verksamhetsåret 
2021 om totalt 20 mkr, under förutsättning att sådan utdelning är förenlig med 17 
kap. 3 § aktiebolagslagen.  
 
2. Utdelningen sker med stöd av 5 § p. 1 lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. 

__________ 
Samtliga ledamöter från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet.  
 
Expedieras till:  
Förbo AB  

För kännedom till: 
Härryda kommun  
Mölndals stad  
Lerums kommun 
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 § 9/2022 

Rapportering av ej verkställda beslut 2021 kvartal 3 (Dnr KS2021/1576) 

Sammanfattning 

Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till 
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § 
LSS, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska 
nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för 
dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal 
fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det 
innebär att det som rapporteras in för kvartalet gäller beslut som är tagna minst tre månader 
bakåt i tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller 
avslutats beslut under det kvartal som rapporteringen sker. 
 
Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen 
är ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har 
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport 
redovisas till Kommunfullmäktige 
 
Kvartal 3 2021 har totalt 43 ärenden med beviljade bistånd som ej verkställts inom tre 
månader. 28 av dessa gäller beslut enligt SoL bostad i vård och omsorgsboende (äldreboende). 
Av de 28 ärendena har 22 personer erbjudits plats inom tre månader men själv valt att tacka 
nej till erbjuden plats, sex personer har uttryckt att de bara vill till ett specifikt boende. 
 
Åtta av de 43 ärendena som ej verkställts inom tre månader avser bostad för vuxna enligt 9 § 
LSS. Fyra av ärenden avser Bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen. Gällande 
beslut om Sociala kontrakt finns fyra ärenden som ej verkställts (resursbrist). Totalt 21 ärenden 
har väntat mer än ett år på verkställighet, varav åtta ärenden rör beslut om permanent bostad 
SoL (äldreboende). Åtta ärenden som väntat mer än ett år avser bostad för vuxna enligt LSS.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut 2021 kvartal 3 
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 3-2021 

Beslut 

Statistikrapporten godkänns. 
__________ 
 
Expedieras till:  Eva Regnéll, Susanne Ek., Greger Hjelm 
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 § 10/2022 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kungälvsbostäder - Björn Karmark 
(SD) (Dnr KS2022/0052) 

Sammanfattning 

Björn Karmark (SD) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
Kungälvsbostäder. Kommunfullmäktige har i uppdrag att ta ställning till avsägelsen samt 
besluta om en ny ledamot i Kungälvsbostäder. 
 
Morgan Carlsson (SD) föreslår att Patrik Ryberg (SD) blir ny ledamot i Kungälvsbostäder.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kungälvsbostäder - Björn Karmark 
(SD) 

Beslut 

1. Avsägelsen beviljas. 
  2. Till ny ledamot i Kungälvsbostäder utses Patrik Ryberg (SD).  
___________ 
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 § 11/2022 

Val av ledamot i ekonomiberedningen (Dnr KS2022/0113) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot i ekonomiberedningen efter en vakant plats. 
 
Ingela Rossi (S) föreslår Sandra Mathiasson (S) till ny ledamot i ekonomiberedningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ledamot i ekonomiberedningen 

Beslut 

Till ny ledamot i ekonomiberedningen utses Sandra Mathiasson (S) 
__________ 
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 § 12/2022 

Val av ersättare i valnämnden (Dnr KS2022/0114) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse en ny ersättare i valnämnden efter vakant plats i valnämnden. 
 
Ingela Rossi (S) ber att få återkomma till ett kommande fullmäktigesammanträde med förslag 
på namn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ersättare i valnämnden 

Beslut 

Platsen lämnas vakant tills vidare. 
__________ 
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 § 13/2022 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande (Dnr KS2022/0117) 
 

 Lottie Lord (MP) och Lennart Wennerblom (MP) har inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande med följande frågeställning:  
 
Har Kungälvs kommun någon strategi eller plan för hur och när boende i det allmännyttiga bostadsbeståndet i 
Kungälv ska kunna ladda sina elfordon i anslutning till sitt boende? 
 
Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar på interpellationen under 
sammanträdet. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 14/2022 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Soltak AB - Nils Carlson (S) (Dnr 
KS2022/0117) 
Nils Carlson (S) har inkommit med en avsägelse som ledamot i Soltak AB. 
Kommunfullmäktige har i uppdrag att ta ställning till avsägelsen samt besluta om en ny 
ledamot i Soltak AB. 
 
Anna Vedin (M) föreslår Peter Harrysson (M) till ny ledamot i Soltak AB. 

Beslut 

  1. Avsägelsen beviljas 
  2. Till ny ledamot i Soltak AB utses Peter Harrysson (M).  

__________ 
 
 

 Expedieras till Soltak AB 

 För kännedom till  

 
 
 


