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 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  Stadshuset plan 2 klockan 17:00-22:00 
  

Beslutande Miguel Odhner (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S) Ersätter Erika Sjöblom (S) 
 Mona Haugland (S)  
 Ingela Rossi (S)  
 Ulrica Brogren (S)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Billy Kaldermark (S)  
 Mats Frisell (S) Ersätter Nils Carlsson (S) 
 Fredrik Schandorff (S)  
 Birgitta Jähnke (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Tomas Emanuelsson (S) Ersätter Susanne Jönsson (S) §§93–99 18:20 
 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) Ersätter Gustav Mueller (M) 
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Roberth Österman (M) Ersätter Bella Banehag (M) 
 Simon Pasula (M) Ersätter Peter Harrysson (M) 
 Victoria Dahlqvist (SD) Vice ordförande 
 Morgan Carlsson (SD)  
 Rolf Carlsson (SD) Ersätter John Magnusson (SD) 
 Niklas Andersson (SD)  
 Bertil Augustsson (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
 Göran Södersved (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
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 Leif Hasselgren (UP) Ersätter Ewa Wahlin (UP) 
 Laila Persson (UP)  
 Lars Eriksson (UP) Ersätter Heine Nielsen (-) 
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Pierre Rehnlund (L) Ersätter 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-Christine Engvall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Ilona Waern (KD)  
 Henry Larsson (V) Ersätter Erik Andreasson (V) 
 Kenneth Gustavsson (V)  
 Lottie Lord (MP)  
 Lennart Wennerblom (MP)  

 
Ersättare Björn Hernius (M)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Henrik Rudolvsson (L)  
 Johanna Salekärr (KD) §§ 88-92 17:00-18:00 

 
Sekreterare 
  Paragraf 88–99 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

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

 
Ej närvarande Knut Nordin (V)  
 Parker Ayewubo (S)  
 Kathrine Månsson (S)  
 Thomas Emanuelsson (S)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Britta Malmberg (M)  
 Patrik Hedin (UP)  
 Kenneth Frii (C)  
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 Anders Johansson (C)  
 Martin Nestorsson (V)  
 Anders Persson (KD)  
 Mikael Lunneblad (MP)  
 Erik Zinn (MP)  
 Erika Sjöblom (S)  
 Nils Carlsson (S)  
 Gustav Mueller (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 John Magnusson (SD)  
 Ewa Wahlin (UP)  
 Heine Nielsen (-)  
 Jan Tollesson (-)  
 Erik Andreasson (V)  
 Susanne Jönsson (S)  
 Robert Kinhult (-)  
 Helen Byström (S)  
 Lennart Martinsson (S)  
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 § 88/2022 

Val av två ledamöter att justera protokoll 
 
 Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) och Anna Vedin (M).  

Beslut 

Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) och Anna Vedin (M).  
Ordföranden meddelar att protokollet justeras måndag den 5 september. 

__________ 
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 § 89/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande: 

- Motion om införande av laddgator - Liberalerna 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 90/2022 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Martin Högstedt 
(UP) (Dnr KS2022/1703) 

 
 Martin Högstedt (UP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 
 
 Miguel Odhner (S) besvarar interpellationen.  

Beslut 

  Interpellationen anses besvarad.  
__________ 
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 § 91/2022 

Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande från Martin Högstedt 
(UP) (Dnr KS2022/1704) 

 
Martin Högstedt (UP) har inkommit med en interpellation till kommunfullmäktiges 
ordförande. 

 
Thomas Alpner (M) besvarar interpellationen.  

 

Beslut 

  Interpellationen anses besvarad. 
__________ 
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 § 92/2022 

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

- Rapport efter sommaren i Kungälv 2022. 
- Brottsstatistik  
- Krig i Europa påverkar Kungälv 
- Besök av finansmarknadsminister 
- Skatteprognos, inflation, låneskuld, amorteringar 
- Avtal gällande vattenleverens 
- Val 2022 - förtidsröstning 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 93/2022 

Information från partierna inför val 2022 
Thomas Alpner (M), kommunfullmäktiges ordförande, har bjudit in representanter för de 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige att under fem minuter informera 
fullmäktige och kommunens medborgare om partiets politik och planer för kommunen.  
 
Kommunfullmäktiges presidium lottar ordningen partierna talar i och resultatet blir följande: 
 
- Sverigedemokraterna (SD) 
- Kristdemokraterna (KD) 
- Vänsterpartiet (V) 
- Centerpartiet (C) 
- Utvecklingspartiet (UP) 
- Moderaterna (M) 
- Liberalerna (L) 
- Miljöpartiet (MP) 
- Socialdemokraterna (S) 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 94/2022 

Överenskommelse om politisk organisation mandatperioden 2023–2026 
(Dnr KS2022/1121) 

 
Demokratiberedningen i Kungälvs kommun fick i samband med att budget 2019 antogs den 
6 december 2018 uppdrag från kommunfullmäktige. Ett av uppdragen var att se över den 
politiska organisationen inför kommande mandatperiod: 

 
- Demokratiberedningen får i uppdrag att under mandatperioden 2019–2022 göra en översyn av den politiska 
organisationen med målet att stärka kommunfullmäktiges roll. 
 

Översynen ska resultera i ett förslag till ny politisk organisation. Målet är att 
organisationen ska vara effektiv samt att det ska finnas en bred samsyn kring 
organisationsstrukturen. 
 
Arbetet inleddes i början av 2021 med hjälp en organisationskonsult, 
som genomfört intervjuer med politiker och tjänstemän. Sven-Martins översyn, inklusive 
intervjuer och omvärldsbevakning, mynnade ut i en rapport i november 2021. 
 

I rapporten konstaterar organisationskonsulten att en stor majoritet av de som intervjuats är i 
grunden positiva till den utvecklings som skett i Kungälv avseende den politiska 
organisationen men att det fortsatt finns utrymmer för utveckling. Vidare framkommer det att 
är en bra grundtanke med beredningar som jobbar långsiktigt, att nuvarande organisation blir 
bättre och bättre och att det finns en bra grundläggande dialog och ett bra samarbetsklimat. 
Sammantaget ligger allt detta till grund för ett stärkt kommunfullmäktige. 
 
Med rapporten som grund har sedan representanter från samtliga partier med mandat i 
kommunfullmäktige träffats för att komma överens om hur den politiska organisationen ska 
se ut i Kungälvs kommun under mandatperioden 2023–2026. Gruppen har diskuterat 
förändringar inom följande områden: 

 
- Antal fullmäktigeberedningar 
- Antal ledamöter totalt i den politiska organisationen 
- Kopplingar mellan olika uppdrag 
- Arvoden och ersättningar 
- Kostnader för den politiska organisationen 
- Partistöd 
- Arbetsordning för beredningar 
 

Dialogen mellan partierna har mynnat ut i förslag på förändringar rörande bland annat 
kommunfullmäktiges beredningar, ersättningar och arvoden och kommunstyrelsens storlek. 
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Yrkande  
Martin Högstedt (UP): Återremiss på punkten Överenskommelse om politisk organisation 
2023–2026. Det bygger mycket enkelt på att underlaget för att ta beslut på detta idag är mot 
alla regler. Demokratiberedningen får i uppdrag att göra en översyn av den politiska 
organisationen med målet att stärka kommunfullmäktiges roll. Vi saknar idag protokoll ifrån 
Demokratiberedningen när vi nu skall ta beslut. Det saknas även och helt något protokoll ifrån 
Arvodesnämnden, högst anmärkningsvärt när punkten innefattar just höjda arvoden. 
Återremissen bygger på formalia att det går rätt till. Var alla i Demokratiberedningen helt 
överens? Vad det någon som yrkade på något speciellt? Det kan vi inte veta då det saknas 
protokoll ifrån den instans som fick i uppdrag att göra en översyn. 
 
Fredrik Daun (KD): Ärendet ska avgöras idag.  

Propositionsordning 
Ordföranden frågar fullmäktige om det är fullmäktiges mening att återremittera ärendet eller 
avgöra det idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till att avgöra ärendet idag och  
Nej-röst för bifall till yrkandet om återremiss.  

Omröstningsresultat 
Med 46 ja-röster för att avgöra ärendet idag och 6 nej-röster för återremiss beslutar fullmäktige 
att avgöra ärendet idag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om politisk organisation mandatperioden 2023-2026 
Bilaga Protokollsutdrag - Överenskommelse om politisk organisation mandatperioden 2023-
2026 – Kommunstyrelsen 
 
Beslut 
1. Överenskommelse om politisk organisation mandatperioden 2023–2026 antas. 
2. Kommunstyrelsen utökas med fyra ledamöter och ska bestå av 17 ledamöter och 7 
ersättare. 
3. Demokratiberedningen och Ekonomiberedningen kvarstår. Partier som av egen 
kraft inte får en plats i Ekonomiberedningen har rätt till en adjungerad plats. 
4. Kultur-och fritidsberedningen, beredningen för samhälle och utveckling, 
beredningen för trygghet och stöd samt beredningen för bildning och lärande 
avvecklas. 
5. Tre nya beredningar bildas: 

• beredningen för samhällsbyggnad och fritid (BSF) 
• beredningen för lärande och kultur (BLK) 
• beredningen för trygghet och stöd (BTS) 

   De tre nya beredningarna består vardera av 10 ledamöter samt ordförande och 
vice ordförande. 

6. Baslinjen för arvoden är 100 % av riksdagsledamöternas månadsarvode. 
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7. Arbetsordningar och reglementen revideras i enlighet med överenskommelse om 
politisk organisation 2023–2026. 
__________ 
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 § 95/2022 

Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)” (Dnr KS2022/1209) 
Ekonomiberedningen har reviderat styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och resultatutjämningsreserv (RUR). Den tidigare definitionen av god ekonomisk hushållning 
hade ett kortsiktigt, ettårigt perspektiv och förmådde inte fånga behovet av utveckling och 
förändring.  
 
Den nya definitionen fångar på ett bättre sätt långsiktigheten och behovet av utveckling och 
förändringstryck. Den inkluderar även verksamheternas grunduppdrag och vikten av 
ekonomins hållbarhet över tid. 
 
Definitionen är bredare formulerad. 
Ekonomiberedningen anser den nya formuleringen tillsammans med omgivande texter bör 
bidra till större långsiktighet och en bättre ekonomisk hushållning över tid. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)” 
Bilaga Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv 
(RUR)” 
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)” - Ekonomiberedningen 
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)” – Kommunstyrelsen 
 
Beslut 

Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) antas. 

__________ 
 
Expedieras till: Förvaltningsledningen 
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 § 96/2022 

Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och 
tillbaka (Dnr KS2022/1210) 
Ekonomiberedningen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att revidera policyn Modell för 
styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och tillbaka (KS2022/1210). 
 
Beredningen har reviderat policyn i syfte att modernisera och aktualisera den samt skapa en 
bättre överensstämmelse med den utveckling som skett sedan policyn senast uppdaterades. 
Dokumentet har också fått en bättre struktur och ett uppdaterat språk i syfte att öka 
förståelsen och göra dokumentet mer lättläst, sammanhängande och tydligt. 
 
Grunderna för styrmodellen har inte förändrats i och med den här revideringen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och 
tillbaka 
Bilaga KS2022_1210-1 Modell för styrningen i Kungälvs kommun  Från demokrati till effekt 
och ti 1112351_858499_0 
Bilaga Protokollsutdrag - Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till 
effekt och tillbaka - Ekonomiberedningen 
Bilaga Protokollsutdrag - Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till 
effekt och tillbaka - Kommunstyrelsen 

Beslut 

Reviderad policy Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till 
effekt och tillbaka antas 

__________ 
 

Expedieras till: Förvaltningsledningen 
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 § 97/2022 

Hyra och taxa för kommunens kök och matsal(ar) i samband med idrotts- 
eller föreningsevent (Dnr KS2022/1474) 
 

 Ärendet justeras omedelbart och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 98/2022 

Medgivande till upphävande av antagande för Detaljplan för väg 168 
genom Tjuvkil (Dnr KS2015/2077) 

Sammanfattning 

Ett formaliafel har begåtts i processen inför antagande av Detaljplan för väg 168 genom 
Tjuvkil. En detaljplan behöver kommuniceras till sakägare innan antagande och det har inte 
gjorts i rätt ordning. Kommunfullmäktige behöver därför meddela Mark- och miljödomstolen 
ett medgivande om upphävande för att kunna anta detaljplanen efter kommunicering skett. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Medgivande till upphävande av antagande för Detaljplan för väg 168 genom 
Tjuvkil 
Bilaga Protokollsutdrag - Medgivande till upphävande av antagande för Detaljplan för väg 168 
genom Tjuvkil - Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Medgivande till att upphäva kommunfullmäktiges beslut om att anta Detaljplan 
för väg 168 genom Tjuvkil den 30 juni 2022 §85 godkänns och skickas till Mark- 
och miljödomstolen. 

__________ 
 

Expedieras till: 
Mark- och 
Miljödomstolen 
 
För kännedom till: 
Anders Holm 
Fredric Arpfjord 
Ida Brogren 
Erik Liedner 
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 § 99/2022 

Motion om införande av laddgator - Liberalerna (Dnr KS2022/1713) 
 
 Elisabeth Mattson (L) har inkommit med en motion om införande av laddgator.  
 
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslut 

  Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling.  
__________ 
 
 

 
 


