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§ 1/2023 

Val av justerare 
 

Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD). 

Beslut 
  Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD). 

__________ 
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§ 2/2023 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden.   

Beslut 
  Dagordningen fastställs.  

__________ 
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 § 3/2023 

Styrelsearbete och ledning 
Punkten inleds med att samtliga ledamöter och förvaltningsledningen presenterar sig för 
varandra. 
 
Vidare informerar Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, om följande: 
 
- Kommunstyrelsens reglemente 
- Kommunstyrelsens delegeringsordning 
- Kommunstyrelsen i relation till andra instanser, såväl kommunala som regionala och 

statliga.  

Beslut 
  Informationen antecknas.  

__________ 
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 § 4/2023 

Redovisning av delegationsbeslut 
Till kommunstyrelsen redovisas en lista med delegationsbeslut som tagits sedan föregående 
sammanträde. Listan är utsänd med kallelsen. Kommunstyrelsens presidium har valt ut fyra 
delegationsbeslut som redovisas under sammanträdet. Följande delegationsbeslut valdes ut för 
redovisning på sammanträdet: 

 
KS2022/2496-1 - Delegationsbeslut bisyssla – Ärendet föredras på nästkommande sammanträde. 
KS2022/2554-9 - Besked om avskedande 
KS2022/2576-1 - Hermansby IF Kärna 67:1 reducering av anläggningsavgift 
KS2022/2166-2 - Undertecknat avtal avseende pensionsadministration KPA pension 

Beslut 
  Redovisningen godkänns.   

__________ 
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 § 5/2023 

Information från kommundirektören 
 

Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om följande: 
- Aktuellt från förvaltningen  

o Sjukfrånvaro under jul/nyår  
- Covid-19 – Stabilt i verksamheterna 
- Bussolycka nyårsdagen 
- Arbete med årsbokslut pågår 
- Temperaturmätning till medarbetarna via Winningtemp 
- Aktieöverlåtelseavtal avseende strategiskt fastighetsköp för arenaområdet 
- Anvisningar för polisanmälan samt krigsplacering arbetas fram. 

Åsa Berglie, projektchef, informerar om följande gällande den pågående planeringen och 
byggnationen av en hallarena vid Yttern: 
 
- Pågående planprocess 
- Tillstånd för vattenverksamhet 
- Fotboll i arenaområdet 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
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 § 6/2023 

Månadsrapport 
Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om följande: 
- Låneskuld 
- Investeringar 
- Prognos, budgetavvikelser, driftsredovisning 
- Resultatprognos 
- Osäkerhetsfaktorer och utmaningar 2023 
- Information om arbetslöshet över tid jämfört med riket samt VGR, inklusive 
arbetslöshetssiffror för unga.  
- Försörjningsstöd  
 
Ann-Charlott Backström, HR-chef, informerar om: 
 - Sjukfrånvaro, uppdelad på kort och lång sikt, över tid jämfört med riket och VGR 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
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 § 7/2023 

Hantering av inkommen rapport (Dnr KS2022/1948) 

Sammanfattning 
Till Kungälvs kommuns interna rapporteringskanal (visselblåsarfunktion) har det inkommit en 
rapport med ett misstänkt missförhållande. Missförhållandet består av att anställda ska ha 
nyttjat eluttag avsedda för motorvärmare, till att ladda elbilar, utan att ha betalat för elen. 
Kungälvs kommun betalar för elen. Visselblåsarfunktionens utredning visar att eluttagen 
använts för att ladda anställdas privata bilar. Det är dock oklart i vilken grad och omfattning 
detta har skett. Mot bakgrund av vad utredningen visar saknas det anledning att genomföra 
arbetsrättsliga åtgärder med anledning av den inkomna rapporten. 
 
I samband med att rapporten kom in gick sektorchef för Samhälle och utveckling ut med ett 
förtydligande till berörd verksamhet att eluttag inte ska användas för att ladda privata bilar. 
Därefter stängdes uttagen av. 

 
Det finns inte något styrande dokument som reglerar under vilka förutsättningar anställda får 
nyttja arbetsgivarens eluttag för privata ändamål. Kommundirektören, eller den 
kommundirektören utser, kommer därför att ta fram en anvisning för hur Kungälvs kommuns 
eluttag får nyttjas av anställda för privata ändamål. Anvisningen beslutas av 
förvaltningsledningen.  
 
Visselblåsarfunktionen föreslår att ärendet avslutas i och med förslaget till att ta fram anvisning 
och den redovisade informationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Hantering av inkommen rapport 
Bilaga Inkommen rapport 
Bilaga Protokoll möte 20220929 
Bilaga Protokoll möte 20220926 

Beslut 
1. Informationen i ärendet antecknas. 
2. Ärendet avslutas. 

__________ 
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 § 8/2023 

Svar på remiss av SOU 2022:38, Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd 
för barns familjeliv, (Dnr KS2022/1711) 

Sammanfattning 
Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remiss av SOU 2022:38, Alla tiders 
föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv. 
 
Det övergripande uppdraget och utgångspunkten i förslagen har varit att se över 
föräldrabalkens regler om föräldraskap och i övrigt överväga vissa förändringar av de 
familjerättsliga reglerna. Syftet med uppdraget har varit att – med utgångspunkt i barnets bästa 
– åstadkomma en mer sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap samt 
regler om föräldraansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer. I uppdraget har 
ingått att ta ställning till bland annat 

 
• hur föräldrabalkens regler om föräldraskap kan utformas för att bli mer överskådliga, 

enhetliga, heltäckande, könsneutrala och inkluderande samt enklare att tillämpa,  
• om utrymmet att häva ett föräldraskap ska begränsas,  
• om personer som inte längre är gifta eller sambor ska kunna adoptera gemensamt eller 

adoptera varandras barn, och  
• om förutsättningarna för ett barn att upprätthålla sin relation med en social förälder 

efter en separation eller en förälders dödsfall behöver förbättras, och om det i övrigt 
behöver vidtas åtgärder för att underlätta för familjer där fler än två vuxna tar 
föräldraansvar.  

Berörda verksamheter inom förvaltningen har tagit del av remissen. Sektor trygghet och stöd 
ställer sig bakom förslag om enklare, tydligare och mer moderna regler om föräldraskap som 
leder till positiva konsekvenser för barn. Överförmyndarverksamheten har tagit del av 
utredningen och lämnar synpunkter på de delar av utredningen som berör verksamheten, 
främst avseende godmanskap och förmynderskap. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av SOU 2022:38, Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för 
barns familjeliv, 
Bilaga alla-tiders-foraldraskap--ett-starkt-skydd-for-barns-familjeliv-sou-2022-38-del-1-av-2 
Bilaga alla-tiders-foraldraskap--ett-starkt-skydd-for-barns-familjeliv-sou-2022-38-del-2-av-2 
Bilaga Remiss av SOU 2022_38, Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, 
svar senast den 27 januari 2023.msg 
Bilaga Remissmissiv SOU 2022 38 Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns 
familjeliv.pdf 
Bilaga ~ ÖN2022_0060-1 Svar på remiss av SOU 2022 1128575_1_1 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss av SOU 2022-38 Alla tiders föräldraskap  ett stärkt 
skydd för barns familjeliv – Överförmyndarnämnden 
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Yrkande  
Patrik Ryberg (SD):  
 
1. Kungälvs kommun ställer sig inte bakom förslaget om ”sociala föräldrar” samt deras 

rättigheter utan att istället betona vikten av att barnets rättigheter ska vara avgörande i 
fråga om sociala föräldrars rättigheter och förslaget om en ny föräldrafullmakt  

2. Kungälvs kommun ställer sig inte bakom förslaget om införandet av könsneutrala 
föräldrabegrepp. 

3. Kungälvs kommun ställer sig i övrigt bakom utredningens förslag till förändringar inom 
aktuell lagstiftning  

Miguel Odhner (S): Avslag på Patrik Rybergs förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Miguel Odhners (S) yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsens godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Patrik Rybergs (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 15 ja-röster för Miguel Odhners (S) yrkande och 2 nej-röster för Patrik Ryberg (SD) 
yrkande antar Kommunstyrelsen Miguel Odhners (S) yrkande.  
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Miguel Odhner (S) x   
Anders Holmensköld (M) x   
Gun-Marie Daun (KD) x   
Ove Wiktorsson (C) x   
Pia Gillerstedt (S) x   
Patrik Ryberg (SD)  x  
Anna Vedin (M) x   
Elisabeth Mattsson (L) x   
Jonas Andersson (S) x   
Laila Persson (UP) x   
Marcus Adiels (M) x   
Greger Plannthin (SD)  x  
Emelie Gillberg (S) x   
Erik Martinsson (MP) x   
Michael Karlsson (L) x   
Erik Andreasson (V) x   
Charlotta Windeman (M) x   
Summa: 15 2 0 
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Beslut 
1. Kungälvs kommun har tagit del av remissen och ställer sig bakom förslag om 

enklare, tydligare och mer moderna regler om föräldraskap som leder till positiva 
konsekvenser för barn. 
 

2. Överförmyndarverksamhetens förslag enligt bilaga antas som kommunstyrelsens 
svar och översänds till Justitiedepartementet.  

__________ 
Samtliga närvarande ledamöter och ersättare från Sverigemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar en 
gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga.   
 
Expedieras till:  Justitiedepartementet 
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 § 9/2023 

Svar på remiss av EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för 
upptag och infångning av koldioxid (CRCF) (Dnr KS2022/2538) 

Sammanfattning 
En remiss har inkommit från Miljödepartementet om EU-kommissionens förslag om 
certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF).  
(CRCF= Carbon Removal Certification Framework) 
 
Upptag och infångning av koldioxid benämns CDR i denna tjänsteskrivelse.  
(CDR= Carbon dioxide removal) 

 
Ramverket skulle ge övergripande lagstiftning inom EU för att styra genom certifiering, 
övervakning och uppföljning av CDR. Målet är att främja och påskynda etablering av hållbara 
anläggningar för CDR. Ett certifieringsramverk innebär en tydlig definition av CDR och ett 
steg att integrera CDR i EU:s klimatlagstiftning.  
 
Förvaltningen har tagit emot remissen och ser positivt på ramverket som kan hjälpa till att 
minska klimatpåverkan. Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget.  
 
Förslag till beslut 
Kungälvs kommun har tagit emot förslaget om EU-kommissionens förslag om 
certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid och lämnar Kungälv energis 
bedömning som svar på remissen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk 
för upptag och infångning av koldioxid (CRCF) 
Bilaga Remiss av EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och 
infångning av koldioxid (CRCF) - Svar senast 28_2 2023.msg 
Bilaga Carbon Removals + Annexes.pdf 
Bilaga Remissmissiv.pdf 

Beslut 
1. Kungälvs kommun har tagit emot förslaget om EU-kommissionens förslag om 
certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid och lämnar Kungälv 
energis bedömning som svar på remissen.  

__________ 
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 § 10/2023 

Remissvar - Omprövning av riksintresse naturvård (Dnr KS2022/2586) 

Sammanfattning 

I Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2022 har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ompröva 
de riksintressen för naturvården som länsstyrelsen under 2021 har identifierat som 
riksintresseobjekt med brister avseende aktualitet eller utbredning. 

Länsstyrelsernas bidrag i samband med detta innebär i första hand att se över områdenas 
avgränsningar, däribland uteslutning av exploaterade områden samt områdenas 
värdebeskrivningar. Sammantaget förväntas översynen leda till en minskning av antalet 
områden av riksintresse och/eller dess samlade areal. Det behöver dock göras på ett sätt som 
inte äventyrar de värden som riksintresset avser att tillvarata. 
Urvalet av riksintressen för naturvård är inte statiskt utan behöver ses över och 
kontinuerligt kompletteras utifrån samhällsutvecklingen, ny kunskap, nya behov och 
omvärldsförändringar. Det kan röra nya förutsättningar som anpassningar utifrån 
klimatförändringar, nya behov och hur riksintressena ska förhålla sig till företeelser som till 
exempel grön infrastruktur. 
 
Vid omprövningen av riksintresseobjekt ska länsstyrelserna inhämta synpunkter från 
kommuner och andra berörda aktörer, såsom miljö- och naturvårdsorganisationer, 
friluftsorganisationer och lokala intresseorganisationer. För objekt som berör marina eller 
limniska miljöer eller geologiska värden ska synpunkter även inhämtas från Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV) respektive Sveriges geologiska undersökning (SGU). 
 
Det aktuella området benämns Göta och Nordre älvs dalgångar och ligger inom Trollhättan, 
Lilla Edet, Ale, Kungälv, Göteborgs kommun. Området är en mäktig sprickdal som visar på en 
älvdals utveckling. I norra delen finns brant topografi, kanjonbildning och utpräglat 
ravinlandskap med mångformig skredmorfologi. Särpräglad Flora finns i kanjonens branter. I 
södra delen är landskapet flackt med översvämningsplan och uppstickande bergknallar. 
Representativt odlingslandskap, med lång kontinuitet och stort inslag av naturbetesmark.  
 
Växtsamhällena är bitvis art-och individrika, med arter som backsmörblomma, kärrsälting,  
havssälting, vattenstånds och backsmultron. Strandängarna, maderna och älven är av stor 
betydelse för häckande och rastande våtmarksfåglar. Göta älvs läge är även viktigt 
flyttningsstråk för många fågelarter. Särskilt värdefulla lokaler är våtmarksområdena vid 
Marieberg, Stora Viken och Äskekärr. Göta älv med biflöden är viktiga som vandrings-, lek- 
och uppväxtområden för flera  
fiskarter. 
 
I dalgången finns även värdefulla geologiska lokaler gällande terrängformernas bildning.  
 
Gällande avgränsning för riksintresset berör inte i någon större omfattning område utpekade 
för exploatering. Endast ett mindre område ligger inom Diseröds tätortsavgränsning och 
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centrala Kungälv och i större omfattning inom tätortsavgränsning för Ytterby där 
markanvändningen är natur och rekreation. Den nya avgränsningen påverkar främst pågående 
projekt vid kexfabriken i centrala Kungälv där gränsdragningen flyttas ut till strandlinjen. 
Övergripande har gränsdragningen minskats längs med hela sträcken. Det som påtagligt har 
förändrats är att Välabäck vid Diseröd och Solbergsån inte längre ingår i riksintresseområdet. 
Detta innebär inte att områdena är mindre värdefulla ur natursynpunkt och för vattendragen 
gäller strandskydd. Bägge vattendragen har dokumenterad förekomst av öring och Solbergsån 
är den enda i kommunen med lekande lax. Områdena längs vattendragen har förekomst av 
ängs- och hagmark, ädellövskog, våtmark, skyddsvärda träd, skyddsvärda biotoper och arter. 
Bägge vattendragen är utpekade i Natur- och friluftslivsplan med hänsynsnivå 1 vilket innebär 
att ingen exploatering får förekomma. Avseende exploatering så är detta inte heller lämpligt i 
närheten m.h.t. klimatanpassning med ökande risk för skyfall i kombination med ökad risk för 
skred. 
 
Förvaltningens bedömning är att den minskade geografiska avgränsningen av riksintresset inte 
innebär någon större förändring avseende markanvändning då områdena har högt naturvärde 
och rekreationsvärde samt innebär risker kopplat till klimatanpassning och skredrisk. Dock 
saknas i underlaget motivering till varför de bägge vattendragen och i synnerhet Solbergsån 
undantas från riksintresset framför allt m.h.t. lax och öringförekomst. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remissvar - Omprövning av riksintresse naturvård 
Bilaga Omprövning av vissa riksintressen för naturvård.pdf(22664734) (0)_TMP.pdf 
Bilaga NRO 014 022 Göta o Nordre älv.docx 
Bilaga karta omprövning riksintrsse naturvård 

Beslut 
Kungälvs kommun har ingen synpunkt på den nya avgränsningen av 
riksintresseområdet för Naturvård. Dock anses underlaget i remissen vara 
undermåligt avseende motivering av ny avgränsning. 

__________ 
 
Expedieras till:   mailto:vastragotland@lansstyrelsen.se  Dnr 500-49730-2022 

 

För kännedom till: linda.andreasson@kungalv.se , andreas.dahlqvist@kungalv.se , ida.brogren@kungalv.se ; 
fredric.arpfjord@kungalv.se 
 

 
 

  

mailto:vastragotland@lansstyrelsen.se
mailto:linda.andreasson@kungalv.se
mailto:andreas.dahlqvist@kungalv.se
mailto:ida.brogren@kungalv.se
mailto:fredric.arpfjord@kungalv.se
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 § 11/2023 

Uppdaterat beslut om medel till Ungdomsrådets förfogande (Dnr 
KS2022/2427) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2010 att bifalla en motion från Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet, om att kommunfullmäktige ska reservera 100 000 kronor som ska stå till 
Ungdomsfullmäktiges förfogande. Motionen remitterades till demokratiberedningen innan 
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ungdomsfullmäktige ombildades till 
Ungdomsrådet 2020, och Ungdomsrådet har sedan dess haft möjlighet att nyttja de medel som 
kommunfullmäktige ursprungligen beslutade skulle tillfalla dåvarande Ungdomsfullmäktige. 

 
I dagsläget saknas dock ett politiskt beslut om dessa medel som är uppdaterat i enlighet med 
beslut om ombildandet, vilket kan orsaka svårigheter i förvaltningens ekonomiska redovisning 
och dokumentation.  
 
Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om att de medel om 100 000 
kronor som tidigare stått till Ungdomsfullmäktiges förfogande nu tillfaller Ungdomsrådet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Uppdaterat beslut om medel till Ungdomsrådets förfogande 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 2 april 2020 
Bilaga Protokollsutdrag 

Tilläggsyrkande  
Erik Andreasson (V): Att ungdomsrådets budget årligen uppräknas så att budgeten motsvarar 
värdet på 100 000 kr med utgångspunkt från år 2010.  
Thomas Karlsson (L): Bifall till Erik Andreassons (V) förslag.  
Anna Vedin (M): Avslag på Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande.  

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. De ekonomiska medel om 100 000 kronor som tidigare stått till 
Ungdomsfullmäktiges förfogande tillfaller Ungdomsrådet.   

__________ 
 
Expedieras till:   
 

Karin Ek Thorbjörnsson  
Kommunkansliet 
Ekonomienheten 
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 § 12/2023 

Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelse och nämnder (Dnr 
KS2022/1121) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige skall, enligt 6 kap. 17 § kommunallagen, besluta om ersättarnas 
tjänstgöringsordning i styrelser och nämnder om inte ersättarnas valts proportionellt. 
 
Förvaltningen föreslår att frånvarande ledamöter i kommunens nämnder och styrelser i första 
hand ska ersättas av de valda ersättarna från samma parti, i andra hand enligt den ordning 
partierna väljer och i tredje hand, vid behov, i storleksordning enligt mandatfördelning i 
kommunfullmäktige.  
 
Förslag till beslut är följande: 

 
De valda ersättarna i kommunens nämnder och styrelser skall vid förhinder för ordinarie 
ledamot inträda i tjänstgöring enligt följande ordning: 
 
1. Ersättare tillhörande samma parti som den frånvarande ledamoten. 

 
2. För ledamot tillhörande partiet i vänsterkolumnen inträder ersättare enligt den högra 

kolumnen:  
 

Här lämnas inget förslag till beslut. Det är upp till respektive att parti att utse de partier man anser ska 
ersätta sina ledamöter).  

 
S:       
M:       
SD:       
KD:       
L:        
UP:       
V:       
C:       
MP:       
       

 
3. I händelse av att ersättare saknas både från det egna partiet och så även enligt 

ersättarordningen i punkt 2 inträder första närvarande ersättare enligt mandatfördelningen 
i kommunfullmäktige.  

 
Under sammanträdet 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet 
ger förslag på ersättare enligt punkt två. Övriga partier väljer föreslå ersättare enligt punkt 2 
när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelse och nämnder 

Förslag till kommunfullmäktige 
De valda ersättarna i kommunens nämnder och styrelser skall vid förhinder för ordinarie ledamot 
inträda i tjänstgöring enligt följande ordning: 
 
1. Ersättare tillhörande samma parti som den frånvarande ledamoten 

 
2. För ledamot tillhörande partiet i vänsterkolumnen inträder ersättare enligt den högra 

kolumnen:  
 

S: M MP     
M: S MP     
SD: KD  L     
KD: SD L      
L:        
UP:       
V:       
C:       
MP: S M     
       

 
3. I händelse av att ersättare saknas både från det egna partiet och så även enligt 

ersättarordningen i punkt 2 inträder första närvarande ersättare enligt mandatfördelningen 
i kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Expedieras till:   Kommunkansliet 
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 § 13/2023 

Val av ledamöter till kommunstyrelsens utskott för mandatperioden 2023 - 
2026 (Dnr KS2022/2243) 

Sammanfattning 
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.  
 
Kommunstyrelsen ska välja ledamöter till tre utskott: utskottet för samhälle och utveckling, 
utskottet för bildning och lärande och utskottet för trygghet och stöd bestående av sju 
ledamöter vardera.  

Yrkande  
Miguel Odhner (S): Till ledamöter i utskottet för samhälle och utveckling utses följande: 
Jonas Andersson (S) - Ordförande 
Jesper Eneroth (S) 
Erik Martinsson (MP) 
Charlotta Windeman (M) 

 
Gun-Marie Daun (KD): Till ledamöter i utskottet för samhälle och utveckling utses följande: 
Greger Plannthin (SD) – Vice ordförande 
Ove Wiktorsson (C) 
Ilona Waern (KD) 
 
Miguel Odhner (S): Till ledamöter i utskottet för Bildning och lärande utses följande: 
Anna Vedin (M) – Ordförande  
Rose-Mari Larsdotter (M) 
William Hult (S) 
Erik Martinsson (MP) 

 
Gun-Marie Daun (KD): Till ledamöter i utskottet för Bildning och lärande utses följande: 
Patrik Ryberg (SD) – Vice ordförande 
Michael Karlsson (L) 
Erik Andreasson (V) 
Mikael Wintell (UP) 
 
Miguel Odhner (S): till ledamöter i utskottet för trygghet och stöd utses följande: 
Pia Gillerstedt (S) – Ordförande  
Emilie Gillberg (S) 
Marcus Adiels (M) 
Gustav Meuller (M) 
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Gun-Marie Daun (KD): till ledamöter i utskottet för trygghet och stöd utses följande: 
Elisabeth Mattsson (L) – Vice ordförande  
Laila Persson (UP) 
Peter Skoglund Ferrari (SD) 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena gällande utskottet för samhälle och utveckling 
samt utskottet för trygghet och stöd och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta dessa. 
Omröstning begärs inte. 

 
Ordföranden konstaterar vidare att det till utskottet för bildning och lärande totalt finns 8 
förslag på namn, men enbart 7 platser i utskottet. Ordföranden konstaterar även att 
oppositionen har rangordnat sina kandidater i den ordning de ligger i yrkandet.  
 
Ordförande konstaterar att det i val till ledamöter i utskottet för bildning och lärande finns två 
olika förslag: 
 
1 2 
Anna Vedin (M) Anna Vedin (M) 
Rose-Mari Larsdotter (M) Rose-Mari Larsdotter (M) 
William Hult (S) William Hult (S) 
Erik Martinsson (MP) Mikael Wintell (UP) 
Patrik Ryberg (SD)  Patrik Ryberg (SD)  
Michael Karlsson (L) Michael Karlsson (L) 
Erik Andreasson (V) Erik Andreasson (V) 

 
Votering begärs och ska ske slutet då det gäller personval.  
 
Kommunstyrelsen utser Gun-Marie Daun (KD) och Haleh Lindqvist, kommundirektör, till 
rösträknare.  
 
Votering verkställs.  
 
Omröstningsresultat 

1 2 
Anna Vedin (M) Anna Vedin (M) 
Rose-Mari Larsdotter (M) Rose-Mari Larsdotter (M) 
William Hult (S) William Hult (S) 
Erik Martinsson (MP) Mikael Wintell (UP) 
Patrik Ryberg (SD)  Patrik Ryberg (SD)  
Michael Karlsson (L) Michael Karlsson (L) 
Erik Andreasson (V) Erik Andreasson (V) 
Summa: 9  Summa: 8 
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Till ledamöter i utskottet för bildning och lärande utser kommunstyrelsen: 
Anna Vedin (M) 
Rose-Mari Larsdotter (M) 
William Hult (S) 
Erik Martinsson (MP) 
Patrik Ryberg (SD)  
Michael Karlsson (L) 
Erik Andreasson (V) 

Tilläggsyrkande  
Miguel Odhner (S): Utskottet för samhälle och utveckling byter mötesdag till onsdagar. 
Miguel Odhner (S): Oppositionen får en adjungerad plats i utskottet för bildning och lärande 
Ove Wiktorsson (C): Avslag på Miguel Odhners tilläggsyrkande gällande byte av mötesdagar 
för utskottet för bildning och lärande.   

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Miguel Odhners (S) tilläggsyrkande gällande byte av 
mötesdagar och finner att kommunstyrelsens beslutar att anta yrkandet. 
Omröstning begärs.  
 
Ja-röst för Miguel Odhners (S) tilläggsyrkande. 
Nej-röst för Ove Wiktorssons (C) avslagsyrkande.  

 
Omröstningsresultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ja Nej 
Miguel Odhner (S) x  
Anders Holmensköld (M) x  
Gun-Marie Daun (KD)  x 
Ove Wiktorsson (C)  x 
Pia Gillerstedt (S) x  
Patrik Ryberg (SD)  x 
Anna Vedin (M) x  
Elisabeth Mattsson (L)  x 
Jonas Andersson (S) x  
Laila Persson (UP)  x 
Marcus Adiels (M) x  
Greger Plannthin (SD)  x 
Emelie Gillberg (S) x  
Erik Martinsson (MP) x  
Michael Karlsson (L)  x 
Erik Andreasson (V)  x 
Charlotta Windeman (M) x  
Summa 9 8 
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Med 9 ja-röster och 8 nej-röster antar kommunstyrelsen Miguel Odhners tilläggsyrkande. 
 
Miguel Odhner (S) drar slutligen tillbaka sitt tilläggsyrkande om adjungerad plats i utskottet för 
bildning och lärande då oppositionen inte önskar platsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till kommunstyrelsens utskott för mandatperioden 2023 - 
2026 

Beslut 
1. följande sju personer utses till ledamöter i utskottet för samhälle och utveckling 

för mandatperioden 2023 – 2026. 
Jonas Andersson (S) 
Jesper Eneroth (S) 
Erik Martinsson (MP) 
Charlotta Windeman (M) 
Greger Plannthin (SD) 
Ove Wiktorsson (C) 
Ilona Waern (KD) 

 
2. Jonas Andersson (S) utses till ordförande i utskottet för samhälle och utveckling 

för mandatperioden 2023 – 2026.  
 

3. Greger Plannthin (SD) utses till vice ordförande i utskottet för samhälle och 
utveckling för mandatperioden 2023 – 2026.  

 
4. Följande sju personer utses till ledamöter i utskottet för bildning och lärande för 

mandatperioden 2023 – 2026  
Anna Vedin (M) 
Rose-Mari Larsdotter (M) 
William Hult (S) 
Erik Martinsson (MP) 
Patrik Ryberg (SD)  
Michael Karlsson (L) 
Erik Andreasson (V) 

 
5. Anna Vedin (M) utses till ordförande i utskottet för bildning och lärande för 

mandatperioden 2023 – 2026.  
 

6. Patrik Ryberg (SD) utses till vice ordförande i utskottet för bildning och lärande 
för mandatperioden 2023 – 2026.  

 
7. Följande sju personer utses till ledamöter i utskottet för trygghet och stöd för 

mandatperioden 2023 – 2026.  
Pia Gillerstedt (S) 
Emilie Gillberg (S) 
Marcus Adiels (M) 
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Gustav Meuller (M) 
Elisabeth Mattsson (L) 
Laila Persson (UP) 
Peter Skoglund Ferrari (SD) 
 

8. Pia Gillerstedt (S) utses till ordförande i utskottet för trygghet och stöd för 
mandatperioden 2023 – 2026.  

 
9. Elisabeth Mattsson (L) utses till vice ordförande i utskottet för trygghet och stöd 

för mandatperioden 2023 – 2026.  
 

10. Utskottet för samhälle och utveckling sammanträder på onsdagar. 
__________ 
Erik Andreasson (V) och Ove Wiktorsson (C) lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Samtliga närvarande ledamöter från Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot 
beslutet och lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga.   
Laila Persson (UP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga 
 
Expedieras till:  Soltak, Jonna Bakkum, Internservice, Sandra Caspersson 
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 § 14/2023 

Val av ledamöter till rådet för folkhälsa och social hållbarhet 
mandatperioden 2023 - 2026 (Dnr KS2022/2243) 

Sammanfattning 
  Folkhälsorådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och består av fem ledamöter  

från kommunstyrelsen samt två ledamöter från hälso- och sjukvårdsnämnden.  
Kommunstyrelsen ska utse ordförande i rådet. 
 
Miguel Odhner (S) föreslår följande: 
Miguel Odhner (S) 
Anna Vedin (M) 
Pia Gillerstedt (S) 
 
Gun-Marie Daun (KD) föreslår följande: 
Patrik Ryberg (SD) 
Elisabeth Mattsson (L) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till rådet för folkhälsa och social hållbarhet mandatperioden 
2023 - 2026 

Beslut 
1. Följande fem personer utses till ledamöter i kommunens folkhälsoråd: 

Miguel Odhner (S) 
Anna Vedin (M) 
Pia Gillerstedt (S) 
Patrik Ryberg (SD) 
Elisabeth Mattsson (L) 
 

2. Miguel Odhner (S) utses till ordförande i folkhälsorådet. 
__________ 
 
Expedieras till:  Johan Sjöholm, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, Internservice, Soltak  
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 § 15/2023 

Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma år 2023 - 2026 (Dnr 
KS2022/2243) 

Sammanfattning 
Kungälvs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Årsstämma för 
föreningen hålls årligen.  
 
Miguel Odhner (S) föreslår följande: 
 
1. Anders Holmensköld (M), utses till ombud och representerar därmed Kungälvs kommun på 
Kommuninvest ekonomisk förening årsstämma år 2023–2026. 
2. Daniel Tengwall (S) utses till ersättare för Anders Holmensköld (M). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma år 2023 - 2026 

Beslut 
1. Anders Holmensköld (M), utses till ombud och representerar därmed Kungälvs 
kommun på Kommuninvest ekonomisk förening årsstämma år 2023–2026. 
2. Daniel Tengwall (S) utses till ersättare för Anders Holmensköld (M). 

__________ 
 
Expedieras till:  Pia Jakobsson, Kommuninvest, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson 

 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2023-01-11 
Sida   27 (27) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 16/2023 

Rapport från ledamöter med regionala och/eller uppdrag i bolag 
 
Miguel Odhner (S) informerar efter sammanträde med folkhälsorådet.  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 
 
 

 



 

 

Kungälv, 2023-01-11 

 

 

Reservationsanteckning till protokollet, Dnr KS2022/1711-2 - Alla tiders föräldraskap 

 

Införandet av ett ”könsneutralt föräldrabegrepp” går i linje med den absurda tanken att manligt 
och/eller kvinnligt är på något sätt negativt. 

Sverigedemokraterna delar inte tanken om att ett könsneutralt samhälle är inkluderande eller på annat 
sätt positivt. Vi lever inte i ett könsneutralt samhälle och att ignorera detta eller låtsas som att så är 
fallet är inget annat än befängt. 

Sverigedemokraterna reserverar sig härmed mot beslutet att godkänna majoritetens förslag till 
remissvar avseende remiss ”Svar på remiss av SOU 2022:38, Alla tiders föräldraskap – ett stärkt 
skydd för barns familjeliv”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________  

Greger Plannthin, Oppositionsråd Samhälle & utveckling 

Patrik Ryberg, Oppositionsråd Bildning & Lärande 

 

 



Reservation och anteckning till protokollet gällande punkt §11, Val av ledamöter till KS 
utskott mandatperioden 2023-2026 samt ändring av mötesdag. 
 
Utvecklingspartiet inkommer med följande skrivelse till protokollet: 
 
Detta var mandatperiodens första kommunstyrelsemöte och inleddes med presentation av 
ledamöter samt deras förväntan. I stort sett samtliga ledamöter uttryckte en förhoppning 
och engagemang att verka för demokratins bevarande samt att utgå ifrån vilka vi är till för 
dvs våra skattebetalare.  
 
Det gick en halv dag innan majoriteten sänkte allas förväntan vad gäller att arbeta för 
demokratin. Vi grundar detta på följande: 
 
Det finns en överenskommelse tagen i Demokratiberedningen av samtliga gruppledare där 
principen är att varje deltagare i kommunstyrelsen skall ha en ledamotsroll i ett utskott. 
Inför dagens möte har det uppdagats för majoriteten att de får ett problem på grund av 
deras interna förhandlingar i majoritetskonstellationen. Deras platser räcker inte till utan de 
föreslår på sittande möte att majoriteten skall ta en oppositionsplats i utskottet för Bildning 
och Lärande i anspråk för att kunna fullfölja sin interna överenskommelse. 
Denna plats föreslås Mp att få. För att få ”lite plåster på såren” erbjuder man en adjungerad 
plats till oppositionen i utbyte. Detta i tron att bara man får betalt för en plats så är alla 
glada och säger Ja direkt. Så kanske majoriteten fungerar men det gör inte oppositionen och 
definitivt inte Utvecklingspartiet. 
Vad majoriteten inte beaktar är att de utan att blinka spenderar skattepengar på en 
kompensationsroll som inte bidrager i något värde för våra skattebetalare utan bara är en 
kostnad som uppkommer för att majoriteten valt att åsidosätta demokratin. 
Det skrämmande är att detta drivs av två personer men att samtliga i majoriteten följer med 
utan att blinka. De tvekar inte att slösa med skattebetalarnas pengar i denna del. 
 
I en punkt tidigare under dagen var ett förslag (ifrån V) uppe att indexuppräkna 
ungdomsfullmäktiges budget (100 000kr) till en ca kostnad på 5000kr/år. Detta avslog 
majoriteten med argumentationen att ”det måste man isåfall göra i budgetarbetet”. Att 
köpa ytterligare en plats i ett utskott till ett betydligt högre belopp tvekar man däremot inte 
en sekund på att göra. 
Utvecklingspartiet kan med detta inte ställa sig bakom dagens beslut i ärendet och flaggar 
för att demokratin å det grövsta är i farozonen i Kungälvs kommun.  
När frågan om att skapa en adjungerad plats för UP:s representant meddelade UP att 
personen ej accepterar detta och vill TYDLIGGÖRA att UP inte leker med skattebetalarnas 
pengar, det får majoriteten göra. 
 UP kommer dessutom lyfta frågan om Demokratiberedningens existensberättigande i annat 
forum, för om majoriteten inte följer vad den beredningen kommer fram till, kan den med 
fördel avskaffas och på så sätt minska skattebetalarnas utgifter för politiken i Kungälv. 
 
 
 
 



Den extra punkten som dök upp i samband med att majoriteten valde att sätta samma Mp 
ledamot i två utskott dvs att flytta på ett utskottsmöte motsätter sig UP också. Dessa 
mötestider har sedan tidigare skickats ut och de kallade har redan begärt tjänstledigt från 
sina anställningar och detta kommer innebära besvär. Ytterligare ett sätt från majoritetens 
sida att krångla till det på bekostnad av demokratin. Vi ser fram emot en tydlig förklaring 
ifrån majoriteten hur detta beslut säkrar demokratin och vad det tillför Kungälvs borna och 
hur det rent konkret är till deras bästa 
 
 
 
 
 
Utvecklingspartiet 
Laila Persson (Mikael Wintell) 
 



Protokollsanteckning Centerpartiet och Vänsterpartiet

Datum: 2023-01-11
Dnr:KS2022/2243- 113

Protokollsanteckning Val av ledamöter till kommunstyrelsens utskott för
mandatperioden 2023 – 2026

Demokratiberedningen som består av kommunfullmäktiges presidium samt gruppledare från alla
partier i kommunfullmäktige tar varje mandatperiod fram en ny politisk organisation för nästkommande
mandatperiod. Demokratiberedningens ledamöter tar därmed fram spelregler och detta är ju också en
överenskommelse mellan partierna i Kungälvs kommunfullmäktige,

Framtagandet av denna politiska organisation för åren 2023-2026 har inte varit friktionsfritt och det
har funnits många kompromisser främst på de ekonomiska delarna. Den politiska organisationen
beslutades innan valet och det tog inte lång tid för den nytillträdda majoriteten att frångå den
beslutade organisation med att tillsätta fler ledamöter till beredningarna trots att det hade fungerat
med den ursprungliga organisationen.

Idag tar majoriteten ytterligare avsteg från det som beslutades i Demokratiberedningen och
Kommunfullmäktige genom att majoriteten frångå principen av att alla ledamöter (undantag presidiet) i
kommunstyrelsen ska sitta i ett utskott. Majoriteten valde att dubbelbemanna med en person från
majoriteten i två utskott med konsekvens att oppositionen blev utan en plats.

Om inte detta vore nog så valde man att ändra redan beslutade mötesdatum för att detta ska funka
för denna person så att alla andra i utskottet behöver planera om deras arbetsscheman.

Även under förra mandatperioden tog demokratiberedningen fram en politisk organisation och även
den frångicks för att anpassas till den “gamla” majoriteten där man tillsatte fler ordförande platser och
minska beredningar och KS.

Så vi ställer oss frågan om demokratiberedningen ska ta fram en ny politisk organisation om den
blivande majoriteten ändå ska frångå och anpassa den politiska organisationen efter majoriteten.

Ove Wiktorsson                                                               Erik Andreasson



                        

Reservation Dnr KS2022/2243 - 113 

KS 2023-01-11  

Val av ledamöter till kommunstyrelsens utskott för mandatperioden 2023 – 2026  
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2022-09-01 beslutades i ärendet “överenskommelse om 
politisk organisation mandatperioden 2023 - 2026 (KS2022/1121 - 1) att kommunstyrelsen 
skulle bestå av 17 ordinarie ledamöter samt 7 ersättare, vilket innebär att 
kommunstyrelsens utskott skulle bestå av de 21 ledamöter som sitter i kommunstyrelsen.   
Enligt valresultatet skulle oppositionen inneha 10 ledamöter i kommunstyrelsens utskott.  
S, M och MP frångick valresultatet och kommunfullmäktiges beslut under kommunstyrelsens 
sammanträde. Oppositionen fick 9 utskottsplatser och majoriteten 11. En miljöpartist blev 
därmed tilldelad 2 utskott medan oppositionen har en ledamot utan utskottsplats. 
 
Om man inte känner sig nöjd med valresultatet i en demokrati då krävs ett nyval. Det är 
förvånansvärt att majoritetspartierna frångår valresultatet och därmed ogiltigförklarar 
Kungälvsbornas röster. 
 
Majoriteten valde också att hastigt att ändra dagar för arbetet i ett utskott, för att de skulle 
passa ihop med den ledamot som tagit oppositionens plats. När förtroendevalda plötsligt 
måste ansöka om ny ledighet och i värsta fall inte ha möjlighet att delta gynnas inte 
demokratin.  
 
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig därmed mot den del 
i beslutet som innebar att oppositionen fråntogs en utskottsplats, samt den hastiga ändring 
av mötesdag. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Patrik RybergSD   Greger Plannthin SD 
 
____________________________ 
Gun-Marie Daun KD 
 
___________________________  ____________________________ 
Elisabeth Mattsson L   Michael  Karlsson L  
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