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Beslutande Miguel Odhner (S)  
 Erika Sjöblom (S)  
 Mona Haugland (S)  
 Ingela Rossi (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Billy Kaldemark (S)  
 Ulrica Brogren (S)  
 Susanne Jönsson (S)  
 Mats Frisell (S)  
 Kathrine Månsson (S)  
 Tomas Emanuelsson (S)  
 Birgitta Jähnke (S)  
 Anders Holmensköld (M)  
 Anna Vedin (M)  
 Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Roberth Österman (M)  
 Marcus Adiels (M)  
 Bo Franzon (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Björn Hernius (M)  
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 Rolf Carlsson (SD)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 John Magnusson (SD)  
 Niklas Andersson (SD)  
 Bertil Augustsson (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
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 Leif Hasselgren (UP)  
 Lars Eriksson (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Pierre Rehnlund (L)  
 Matilda Jansson (L)  
 Thomas Loong (L)  
 Cecilia Olsson (L)  
 Lena Bjurström (C)  
 Hans Torwald (C)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Anne-Christin Engvall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Ilona Waern (KD)  
 Henry Larsson (V)  
 Kenneth Gustafsson (V)  
 Knut Nordin (V)  
 Lottie Lord (MP)  
 Lennart Wennerblom (MP)  

 
Ersättare Britta Malmberg (M)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Henrik Rudolvsson (L)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 100–114 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Pia Gillerstedt (S)  
   
   
   
 Gun-Marie Daun (KD)  

 
Ej närvarande Parker Ayewubo (S)  
 Lennart Jonsson (M)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Simon Pasula (M)  
 Patrik Hedin (UP)  
 Kenneth Frii (C)  
 Anders Johansson (C)  
 Johanna Salekärr (KD)  
 Anders Persson (KD)  
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 Martin Nestorsson (V)  
 Mikael Lunneblad (MP)  
 Erik Zinn (MP)   
 Nils Carlsson (S)  
 Fredrik Schandorff (S)  
 Helen Byström (S)  
 Lennart Martinsson (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Sara Mueller (M)  
 Gustav Meuller (M)  
 Victoria Dahlqvist (SD)  
 Robert Kinhult (-)  
 Göran Södersved (SD)  
 Eva Wahlin (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Heine Nielsen (-)  
 Jan Tollesson (-)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Patrik Renström (C)  
 Erik Andersson (V)  

 

 
  

Övriga deltagare Oskar Engdahl, kommunkansliet §§ 100–114 
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 § 100/2022 

Val av två justerare 
 
 Till justerare föreslås Pia Gillerstedt (S) och Gun-Marie Daun (KD). 

Beslut 

  Till justerare utses Pia Gillerstedt (S) och Gun-Marie Daun (KD). 
__________ 
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 § 101/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Utgående ärenden: 
 

- Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken VA-
samfällighetsförening 

- Sammanträdestider 2022 – Kommunfullmäktige november-december 

Beslut 

  Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 102/2022 

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

- Val till riksdag, kommun och region 2022 
o Valresultat i Kungälv 2022 

- Rysslands invasion av Ukraina 
- Inflation, energikris och ökade räntor 
- Ekonomi, låneskuld, prognos budgetavvikelser och driftsredovisning, resultatprognos 
- Arbetslöshet över tid i kommunen, regionen och riket 
- Näringslivsranking 
- Krisberedskapsvecka 
- Samhällskontraktet 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 103/2022 

Rapport från kommunfullmäktiges beredningar 
  

Kommunfullmäktiges beredningars ordförande redogör för det arbete respektive beredning 
har bedrivit under mandatperioden.  

 
- Britta Malmberg (M), ordförande i beredningen för trygghet och stöd. 
- Ingela Rossi (S), ordförande i kultur- och fritidsberedningen. 
- Susanne Jönsson (S), ordförande i beredningen för samhälle och utveckling. 
- Jonas Andersson (S), ordförande i ekonomiberedningen. 
- Ulrica Brogren (S), ordförande i beredningen för bildning och lärande 
- Thomas Alpner (M), ordförande i demokratiberedningen. 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 104/2022 

Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat- och 
miljöpris (Dnr KS2021/1934) 

Liberalerna har inkommit med en motion om att införa ett klimat- och miljöpris för företag i 
Kungälvs kommun. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
december 2021 och remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Förvaltningens bedömning är att nuvarande stipendium för hållbar utveckling redan uppfyller 
syftet med föreslaget klimat- och miljöpris.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat- och miljöpris 
Bilaga Motion - Kungälvs Klimat- och miljöpris 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat- och 
miljöpris - Utskottet för Bildning och lärande 

 

Beslut 

Motionen anses besvarad. 
__________ 
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 § 105/2022 

Diseröd 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av idrottshall (Dnr 
KS2022/0048) 

Sammanfattning 

Diserödsskolan är i behov av kapacitetsökning av sina lokaler. Projektet med att bygga till 
skolan ska genomföras i etapper. En av etapperna är att uppföra en ny fullstor idrottshall som 
ska stå klar till höstterminen 2024. Antagen investeringsbudget för perioden 2022- 2025 
(KS2021-1571) innehåller en extern finansiering av en idrottshall i Diseröd. Det innebär att en 
extern byggherre bygger och hyr ut idrottshallen till kommunen.  
 
En upphandling av hyra av en idrottshall i Diseröd genomfördes under våren 2022 och beslut 
om tilldelning fattades av kommunstyrelsen den 22 juni 2022. Anbudet tilldelades till ABCD 
Bygg AB. Idrottshallen har en årshyra på 2 628 000 kronor/år. Förslag till marköverlåtelseavtal 
och lokalhyresavtal har upprättats med exploatören. Hyresperioden är satt till 15 år och 
därefter möjlighet till förlängning med 5 år i taget. 
 
Försäljningen av marken där idrottshallen kommer att byggas kommer generera en intäkt om 
1.400.000kr, vilket påverkar kommunens likviditet positivt.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att inhyrning av en ny idrottshall i Diseröd innebär att 
skolverksamheten får tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler för idrottsundervisning 
och idrottsföreningarna får tillgång till mer halltider. Det bedöms ge långsiktiga 
planeringsförutsättningar. En inhyrning innebär att kommunen inte behöver investera, 
förvalta, underhålla eller reinvestera i byggnaden. Förvaltningen föreslår att upphandlat 
hyresavtal för idrottshall samt marköverlåtelse till ABCD Bygg AB beslutas. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och ABCD Bygg 
AB godkänns.  

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och 
ABCD Bygg AB godkänns.  

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för idrottshall i Diseröd 
1:1, del av. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Diseröd 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av idrottshall 
Bilaga Diseröd idrottshall_hyresavtal 
Bilaga Brandskyddsklasul Kungälv 
Bilaga Marköverlåtelseavtal idrottshall Diseröd 
Bilaga Avtal Diseröd Idrottshall_undertecknat 
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Beslut 

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och ABCD Bygg 
AB godkänns.  

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och 
ABCD Bygg AB godkänns.  

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för idrottshall i Diseröd 
1:1, del av. 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: Åsa 
Berglie, Linda Lilja 
Pedersen, Carl Adiels, 
Frida Källberg 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-10-06 
Sida 12 (23) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 106/2022 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 (Dnr KS2022/0220) 

Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska 
Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader. Rapporteringen sker via e-tjänst på IVO:s webbsida. Ny 
version av e-tjänsten började gälla den 1 april 2022 och innebar en del ändringar av 
benämningar på inriktningar, insatser och orsaker. Nytt är också att det finns tre huvudsakliga 
skäl till dröjsmål med verkställan vilka utgår från var skälet finns; hos kommunen, hos annan 
eller hos den enskilde. Under respektive huvudsakligt skäl väljs sedan orsak.  

 
Kvartal 1, 2022, rapporterades 59 individärenden till IVO. 26 av besluten avser män och 33 
beslut kvinnor. 18 av besluten är äldre än 1 år. Av de 59 inrapporterade besluten rapporterades 
16 beslut som verkställda, 7 beslut som avslutade utan verkställan och 36 beslut som ej 
verkställda. I de 36 ej verkställda besluten fanns det i 7 beslut annat skäl till dröjsmål med 
verkställan och i 5 beslut har personerna blivit erbjudna plats men har ännu inte svarat. I resterande 
20 ej verkställda beslut har personerna tackat nej till erbjuden plats.  

 
En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som 
anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 
Bilaga Statistikrapport kvartal 1 2022 
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 - Sociala 
myndighetsnämnden 
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 - Utskottet för 
Trygghet och stöd 
Bilaga PM underlag Bostäder LSS 

Beslut 

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 1, 2022”, antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 107/2022 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård (Dnr 
KS2022/0674) 
 
Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård var ute på remiss under hösten 2021 
(KS 2021/1923-2). Synpunkter skickades in och bearbetades. Den 24 februari 2022 ställde sig 
det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget av Färdplan-länsgemensam strategi för 
god och nära vård och rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med 
förslaget. Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som 
kommun och region gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, 
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot 
en god och nära vård behöver öka fram till 2030. 
 
Förvaltningen är positivt till en länsgemensam färdplan men har synpunkter på färdplanens 
delar framför allt när det gäller utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet där 
primärvården beskrivs som den vårdnivå som har patientansvar dygnet runt vilket 
förvaltning ställer sig frågande till. Förvaltningen anser att varje vårdnivå måste bära sitt 
ansvar, så väl ekonomiskt som utifrån verksamheten, under dygnets alla timmar även om 
vården utförs i det egna hemmet. 
 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård godkänns enligt förslag. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra en fortsatt dialog för säkerställande av en god 
samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och region inom ramen för 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Beslut 

1. Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård godkänns enligt 
förslag. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra en fortsatt dialog för säkerställande 
av en god samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och 
region inom ramen för Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se 
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 § 108/2022 

Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 
(Dnr KS2022/0675) 
Kungälvs kommun har erhållit förslag på hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera 
samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen. 
 
Det pågår en förändring av hälso- och sjukvårdssystemet och en omställning till en God och 
nära vård. Omställningen har som syfte att vård ska, i så stor utsträckning som möjligt, 
bedrivas nära patienterna. Förflyttningen från vård på sjukhus till första linjens vård är ett 
gemensamt ansvar för både regioner och kommuner. Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan 
Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner beskriver i vilka sammanhang som 
regionen överlåter skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet för patienter med 
behov av vård i hemmet över tid. 
 
Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har sedan 1999 reglerat 
samverkan och ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsansvar i ett hälso- och 
sjukvårdsavtal. I revidering inför ny avtalsperiod omfattar avtalet även fyra 
överenskommelser som berör områden som huvudmännen enligt lag är skyldiga att 
samverka/komma överens om. Dessa överenskommelser ligger med som bilagor till avtalet. 
Nytt i avtalet är att den enskilde lyfts fram utifrån att all hälso- och sjukvård ska utgå från 
ett personcentrerat förhållningssätt. Som innebär att patienten ges möjlighet att vara 
medskapare i sin vård och behandling och det görs bra i avtalet. 
 
Det framgår även i revideringen att kommunen sedan 2021 utgör en del av primärvården. 
Avtalet öppnar upp för att kommunen kan utföra specialiserad vård där regionen är 
ansvarig. Avtalet beskriver att regionen har ansvar för den specialiserade vården som kräver 
särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även som 
insatsen utförs av primärvården. Det är en förändring från tidigare avtal som skapar oro hos 
kommunerna kring vad specialiserade vården i hemmet det skulle innebära för kommunen. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har kommit ut med en vägledning för att stödja 
samverkan mellan kommun och region i frågan, specialiserad vård i hemmet. De beskriver 
olika former som skulle möjliggöra att kommunen utför specialiserad vård samtidigt som 
den juridiska analysen lyfter fram att det finns begränsningar utifrån lagsstiftning. 
Viljeinriktning kring en God och nära vård och ett avtal som öppnar upp för att mer vård 
kan ske i den enskildes hem innebär troligen en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, 
vilket troligtvis medför kostnadsökningar samt bemannings och komptensutmaningar för 
kommunen. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att avtalet är en revidering av befintligt avtal och inte ett 
nytt avtal varför förvaltningen tillstyrker att underteckna det reviderade avtalet. 
Utvecklingsarbete med den specialiserade vården i hemmet kommer fortsätta i samverkan 
mellan kommun och region och förtydligas så att det inte drabbar den enskilde eller leder 
till otydliga gränsdragningar som ska tolkas i varje enskilt fall. Förvaltningen menar att 
avtalet speglar nuvarande arbetssätt och att vissa förtydligande är nödvändiga och kommer 
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kunna underlätta den personcentrerade vården i Kungälv. 
 
Förslag till kommunfullmäktige 
1.Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR med 
tillhörande överenskommelser antas. 
2.Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet. 

Beslut 

1. Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR 
med tillhörande överenskommelser antas. 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i 
uppdrag att underteckna avtalet. 

__________ 
 

 Expedieras till regionstyrelsen@vgregion.se 
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 § 109/2022 

Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken 
VA-samfällighetsförening (Dnr KS2022/0751) 

 
Ärendet utgår. 
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 § 110/2022 

Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027) 
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för elevhälsan för 
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för elevhälsan är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga 
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
 
Beredningen föreslår att upprättat dokument: policy för elevhälsan antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan 
Bilaga Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa 
Bilaga Anteckning till protokollet- Annica Börstell (SD) 
Bilaga Anteckning till protokollet- Matilda Jansson (L) 
Bilaga Anteckning till protokollet- Per Garelius (KD) 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan - Beredningen för bildning 
och lärande 
Bilaga Förvaltningens bedömning 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan - Utskottet för Bildning 
och lärande 

Yrkande  
Morgan Carlsson (SD): Sverigedemokraterna yrkar på återremiss på Beredningsskrivelse- 
Policy för elevhälsan. Orsaken är att policyn saknar allt som rör ordning, trygghet i klassrum 
och på skola. 
 
Anna Vedin (M): ärendet avgörs idag.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet på dagens sammanträde 
beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att avgöra ärendet på dagens sammanträde och  
Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 
Med 34 ja-röster för att avgöra ärendet idag och 18 nej-röster för att återremittera ärendet 
beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet. 1 ledamot avstod och 7 var frånvarande.  

Beslut 

 Ärendet återremitteras. 
__________ 
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 § 111/2022 

Beredningsskrivelse - Svar på uppdrag (Dnr KS2022/1299) 
 

Beredningen för bildning och lärande har inkommit med ett svar på ett beredningsuppdrag: 
 
- En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola 

med hög måluppfyllelse. 
 

Beredningens förslag är att kommunfullmäktige antecknar svaret. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag 
Bilaga Politiskt uppdrag- Bildning och lärande 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag - Beredningen för bildning och 
lärande 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag - Utskottet för Bildning och 
lärande 

Beslut 

Svar på uppdraget: ”En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för 
en kunskapsskola med hög måluppfyllelse” antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 112/2022 

Utbyte av elmätare Kungälv Energi (Dnr KS2022/1615) 
 

Den 1 november 2018 införde regeringen nya krav i förordningen (1999:716) om mätning, 
beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen) som gäller från 2025. De nya 
kraven gäller funktioner i elmätare, mätsystem och mätutrustning. 
Energimarknadsinspektionen (Ei) fick samtidigt uppdraget att ta fram föreskrifter med 
ytterligare krav EIFS 2019:5. 
 
Sju nya funktionskrav: 
1. Elmätaren ska kunna mäta både uttag och inmatning i varje fas av ström, aktiv effekt och 
reaktiv effekt, mäta spänningen i varje fas samt mäta och registrera den totala aktiva energin 
vid uttag och inmatning av el. 
2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som 
möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid. 
3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans. 
4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per kvart 
5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott 
längre än tre minuter. 
6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren 
på distans. 
7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och 
frånkoppla elanläggningar på distans. 
 
Kungälv Energi AB måste byta ut samtliga elmätare för att uppfylla de nya kraven i 
förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. De nya 
kraven börjar gälla 1 januari 2025. 
 
Kungälv Energi AB bedriver Eldistribution i enlighet med: 
• Ellagen (1997:857) 
• Elsäkerhetslag (2016:732) 
 
Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. 
Kungälv Energi AB genomförde 2018 tillsammans med Härryda Energi AB och Ale El en 
upphandling av nytt mätsystem och mätutrustning som skall uppfylla de nya kraven. Ett 
successivt utbyte och nyinstallation till de nya mätarna har pågått sedan 2019. Kungälv 
Energi har ca 2 000 mätare som uppfyller de nya funktionskraven installerade. Det totala 
behovet av mätarbyten är ca 23 500. 
 
Beslut från Kungälv Energis styrelse onsdagen 15 juni 2022: 
Styrelsen ger VD i uppdrag att inhämta beslut från bolagsstämman som innebär att styrelsen 
För Kungälv Energi får mandat att besluta om föreslagen investering. 

  
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med bolagskoncernens strategiska ändamål och är 
förenligt med kommunkoncernens perspektiv. 
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Beslut 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker att investeringen 
om ca 70 miljoner i elmätare genomförs. 
 
2. AB Kongahällas ombud uppdras att i extra bolagsstämma för Kungälv 
Energi AB föreslå och rösta för att ge styrelsen för Kungälv Energi AB mandat 
att besluta om utbyte av elmätare. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Karin Almgren, VD Kungälv 
Energi 

 För kännedom till  
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 § 113/2022 

Förordnande av vigselförrättare 2023 till 2026 (Dnr KS2022/1895) 

Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrelsen behörig att 
förordna vigselförrättare. För den praktiska tillämpningen av länsstyrelsens förordnande av 
vigselförrättare betonas i prop. 1964:163 s. 117 vikten av att borgerliga vigselförrättare utses så 
att de finns på de orter där behov av sådana vigselförrättare föreligger. Vidare uttalas i prop. 
1968:136 s. 82 att ”det bör naturligen ankomma på vederbörande kommun att mot bakgrund 
av föreliggande behov ta initiativ till att vigselförrättare förordnas”. 

Länsstyrelsen förordnar de vigselförrättare som föreslås av kommunen på tid som motsvarar 
en mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet för den som 
förordnats efter den 1 januari 2019 löper ut den 31 december 2022. 

I enlighet med den ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde i kraft den 1 maj 2009 
ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas som vigselförrättare har de 
kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget. 

Länsstyrelsen anhåller om uppgift på vilka personer som kommunen vill ska förordnas under 
mandatperioden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 samt en kort 
beskrivning av varför dessa personer anses lämpliga för uppdraget (om personen i fråga har 
varit förordnad som borgerlig vigselförrättare tidigare räcker detta som motivering). 
Efter mottagande av de efterfrågade uppgifterna kommer Länsstyrelsen att genomföra 
kunskapskontroll beträffande respektive föreslagen vigselförrättare genom att Länsstyrelsen 
skickar ut ett antal frågor för besvarande. 
 
Under sammanträdet nomineras följande personer till vigselförrättare under perioden 2023–
2026:  
 
Miguel Odhner (S) 
Camilla Haag (S) 
Pia Gillerstedt (S) 
Birgitta Jähnke (S) 
Mona-Britt Gillerstedt (S) 
Taha Hama Ali (S) 
Nils Carlsson (S) 
Ingela Rossi (S) 
Peter Harrysson (M) 
Anders Holmensköld (M) 
Anna Vedin (M) 
Lena Bjurström (C) 
Elisabeth Mattsson (L) 
Haleh Lindqvist 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Förordnande av vigselförrättare 2023 till 2026 
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Beslut 

Följande förordnas som vigselförrättare 2023 till 2026: 
 

o Miguel Odhner (S) 
o Camilla Haag (S) 
o Pia Gillerstedt (S) 
o Birgitta Jähnke (S) 
o Mona-Britt Gillerstedt (S) 
o Taha Hama Ali (S) 
o Nils Carlsson (S) 
o Ingela Rossi (S) 
o Peter Harrysson (M) 
o Anders Holmensköld (M) 
o Anna Vedin (M) 
o Lena Bjurström (C) 
o Elisabeth Mattsson (L) 
o Haleh Lindqvist 

__________ 
 
Expedieras till:   Länsstyrelsen 
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 § 114/2022 

Sammanträdestider 2022 – Kommunfullmäktige november-december (Dnr 
KS2021/1692) 

 
Ärendet utgår.  


