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Kommunstyrelsen 2023-01-02 

 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, 2023-01-02, klockan 13:00-13:50 

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
 Göran Karlsson (S) 
 Veronica Almroth (L) 
 Anders Arnell (M) 
 Robert Larsson (M), tjänstgörande ersättare för Håkan Bengtsson (M) 
 Ina Salmonson Olsvik (M) 
 Maria Sörkvist (C), tjänstgörande ersättare för Lars Larsson (C) 
 Rolf Sörvik (V) 
 Martin Reteike (MP) 
 Martin Oscarsson (SD) 
 Michael Relfsson (FO) 
 Ulf Sjölinder (KD) 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera Catharina Bråkenhielm (S), Martin Reteike (MP) 

Justeringens  
plats och tid Digital justering, måndag 2 januari klockan 18:00 

 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 1 - 17 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Martin Reteike (MP) 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2023-01-02 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2023-01-03 nedtagande   2023-01-25 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunförvaltningen, Henån 

 

 ……………………………………………… 
 Emelie Werling Söderroos  
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Övriga deltagare: 

Ej tjänstgörande ersättare 
Alexander Hutter (S) 

Glenn Patriksson (S) 

Ulrika Stahlin (S) 

Daniel Peterson (C) 

Elise Norberg Pilhem (V) 

Thomas Asker (FO) 

Tjänstepersoner 
Henrik Lindh, kommundirektör 

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 
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§ 1 KS/2023:10 

Godkännande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Att godkänna tillägg i dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett extra ärende gällande inriktningsbeslut för detaljplan Henån centrum Södra behöver läggas till 

dagordningen. Ärendet läggs före övriga ärenden. 
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§ 2 KS/2021:113 

Inriktningsbeslut för detaljplan Henån centrum södra 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte planlägga ny broförbindelse över ån i pågående detaljplanearbetet 
för Henån centrum södra.  

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Henån som utgör kommunens huvudort. Planområdet utgörs av 
södra delen av Henåns centrum och ligger söder om Röravägen och väster om väg 160. Delvis 
genom planområdet rinner ån, som också kallas Henån. 
 
Det har tidigare diskuterats om att planlägga ny broförbindelse över ån i Henån.  
En trafikutredning har gjorts och den visar på att behovet av en broförbindelse inte finns. Utskottet 
för samhällsutveckling har därför tagit ställning till att upphäva beslutet om projektering av bro, och 
det medför att man inte kommer ha med en ny broförbindelse i kommande samrådshandlingar för 
detaljplan Henån centrum södra.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-30 

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Mark- och exploatering 
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§ 3 KS/2023:7 

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare, ordförande samt vice ordförande för kommunstyrelsens 
arbetsutskott för perioden 2023 - 2026 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har för perioden 2023-2026 utsett följande ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens arbetsutskott: 

Ledamöter 
Catharina Bråkenhielm (S) 

Anders Arnell (M) 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 

Lars Larsson (C) 

Michael Relfsson (FO) 

Ersättare 
Göran Karlsson (S) 

Håkan Bengtsson (M) 

Veronica Almroth (L) 

Rolf Sörvik (V) 

Ulf Sjölinder (KD) 

Kommunstyrelsen har utsett Catharina Bråkenhielm (S) till ordförande samt Lars Larsson (C) till 

vice ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott under perioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, 35 §, ska kommunstyrelsens arbetsutskott bestå av 

ordförande, vice ordförande och tre ledamöter samt fem ersättare valda ur kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har samma mandatperiod som kommunstyrelsen.  

Valet avser därmed perioden 2023-01-02 – 2026-12-31. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Catharina Bråkenhielm (S), Anders Arnell (M) samt Britt-

Marie Andrén-Karlsson (S) till ledamöter för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Martin Reteike (MP) föreslår Lars Larsson (C) som ledamot. 

Michael Relfsson (FO) föreslår Michael Relfsson (FO) som ledamot. 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Göran Karlsson (S), Håkan Bengtsson (M) samt Veronica 

Almroth (L) som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Martin Reteike (MP) föreslår Rolf Sörvik (V) som ersättare. 

Michael Relfsson (FO) föreslår Ulf Sjölinder (KD) som ersättare. 
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Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Catharina Bråkenhielm (S) som ordförande. 

Martin Reteike (MP) föreslår Lars Larsson (C) som vice ordförande. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt de förslag till beslut som har lagts fram under sammanträdet.  
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§ 4 KS/2023:7 

Val av 5 ledamöter och 3 ersättare, ordförande samt vice ordförande, för kommunstyrelsens 
utskott för samhällsutveckling under perioden 2023 - 2026 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har för perioden 2023-2026 utsett följande ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling: 

Ledamöter 

Anders Arnell (M) 
Göran Karlsson (S) 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
Michael Relfsson (FO) 
Rolf Sörvik (V) 

Ersättare 

Alexander Hutter (S) 
Håkan Bengtsson (M) 
Daniel Peterson (C) 

Kommunstyrelsen har valt Anders Arnell (M) till ordförande samt Rolf Sörvik (V) till vice 

ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, 35 §, ska kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling 

bestå av fem ledamöter samt tre ersättare valda ur kommunstyrelsen. I varje utskott ska det finnas en 

ordförande samt en vice ordförande. 

Kommunstyrelsens utskott har samma mandatperiod som kommunstyrelsen.  Valet avser därmed 

perioden 2023-01-02 – 2026-12-31. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Anders Arnell (M), Göran Karlsson (S) och Britt-Marie 

Andrén-Karlsson (S) som ledamöter till kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling. 

Michael Relfsson (FO) föreslår Michael Relfsson (FO) som ledamot. 

Martin Reteike (MP) föreslår Rolf Sörvik som ledamot. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Anders Arnell (M), Göran Karlsson (S), Britt-

Marie Andrén-Karlsson (S), Michael Relfsson (FO) samt Rolf Sörvik (V) som ledamöter för 

utskottet för samhällsutveckling och finner att kommunstyrelsen så har beslutat. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Alexander Hutter (S) och Håkan Bengtsson (M) som 

ersättare. 

Martin Reteike (MP) föreslår Daniel Peterson (C) som ersättare. 

Michael Relfsson (FO) föreslår Leif Kinle (SD) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Alexander Hutter (S) och Håkan Bengtsson (M) kan 

väljas som ersättare och finner att dessa två har valts. 

Ordföranden konstaterar att det finns två kandidater till den tredje platsen som ersättare och att en 

sluten omröstning därför kommer att genomföras. 

Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner sluten omröstning för personval. De två kandidaterna till platsen är 

Daniel Peterson (C) samt Leif Kinle (SD).  

Till valkontrollanter tillika rösträknare utses Anders Arnell (M) samt Martin Reteike (MP). 

13 röster avges. Resultatet av omröstningen är: 

8 röster på Daniel Peterson (C) 

3 röster på Leif Kinle (SD) 

2 blanka röster. 

Daniel Peterson (C) väljs därmed in som tredje ersättare i utskottet för samhällsutveckling. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Anders Arnell (M) som ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan utse Anders Arnell (M) som ordförande och finner 

att kommunstyrelsen så har beslutat. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Martin Reteike (MP) föreslår Rolf Sörvik (V) som vice ordförande. 
Michael Relfsson (FO) föreslår Michael Relfsson (FO) som vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två kandidater till platsen som vice ordförande och att en sluten 

omröstning ska genomföras. 

Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner sluten omröstning för personval. De två kandidaterna till platsen är 

Rolf Sörvik (V) samt Michael Relfsson (FO).  

Till valkontrollanter tillika rösträknare utses Anders Arnell (M) samt Martin Reteike (MP). 
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13 röster avges. Resultatet av omröstningen är: 

8 röster på Rolf Sörvik (V) 

3 röster på Michael Relfsson (FO) 

2 blanka röster. 

Rolf Sörvik (V) väljs därmed till vice ordförande.  
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§ 5 KS/2023:7 

Val av 5 ledamöter och 3 ersättare, ordförande samt vice ordförande, för kommunstyrelsens 
utskott för omsorg under perioden 2023 - 2026 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har för perioden 2023-2026 utsett följande ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens utskott för omsorg: 

Ledamöter 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 

Glenn Patriksson (S) 

Josef Lind (M) 

Maria Sörkvist (C) 

Ulf Sjölinder (KD) 

Ersättare 

Eva Skoglund (S) 
Ina Salmonson Olsvik (M) 
Elise Norberg Pilhem (V) 

Kommunstyrelsen har utsett Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) till ordförande samt Maria Sörkvist 

(C) till vice ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, 35 §, ska kommunstyrelsens utskott för omsorg bestå av fem 
ledamöter samt tre ersättare valda ur kommunstyrelsen. I varje utskott ska det finnas en ordförande 
samt en vice ordförande. 
Kommunstyrelsens utskott har samma mandatperiod som kommunstyrelsen.  Valet avser därmed 
perioden 2023-01-02 – 2026-12-31. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Glenn Patriksson (S) och 

Josef Lind (M) som ledamöter. 

Martin Reteike (MP) föreslår Maria Sörkvist (C) som ledamot. 

Michael Relfsson (FO) föreslår Ulf Sjölinder (KD) som ledamot. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Glenn 

Patriksson (S), Josef Lind (M), Maria Sörkvist (C) och Ulf Sjölinder (KD) som ledamöter för 

utskottet för omsorg under perioden 2023 – 2026 och finner att kommunstyrelsen så har beslutat. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Eva Skoglund och Ina Salmonson Olsvik (M) som 

ersättare. 

Michael Relfsson (FO) förslår Johan Gunnarsson Aune (SD) som ersättare. 

Martin Reteike (MP) föreslår Elise Norberg Pilhem (V) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunstyrelsen om Eva Skoglund och Ina Salmonson Olsvik (M) kan 

väljas som ersättare för utskottet för omsorg, men finner att omröstning begärs till samtliga tre 

ersättarplatser. 

Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner sluten omröstning för personval. De fyra kandidaterna till tre platser 

är Eva Skoglund, Ina Salmonson Olsvik (M), Johan Gunnarsson Aune (SD) och Elise Norberg 

Pilhem (V). 

Till valkontrollanter tillika rösträknare utses Anders Arnell (M) samt Martin Reteike (MP). 

13 röster avges. Resultatet av omröstningen är: 

13 röster på Eva Skoglund (S). 

13 röster på Ina Salmonson Olsvik (M). 

10 röster på Elise Norberg Pilhem (V). 

3 röster på Johan Gunnarsson Aune (SD). 

Till de tre ersättarplatserna utses därmed Eva Skoglund (S), Ina Salmonson Olsvik (M) och Elise 

Norberg Pilhem (V). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) till ordförande. 

Beslutsgång 
Enbart ett förslag till beslut finns och kommunstyrelsen utser Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) till 

ordförande. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Martin Reteike (MP) föreslår Maria Sörkvist (C) som vice ordförande. 

Michael Relfsson (FO) föreslår Ulf Sjölinder (KD) som vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två kandidater till platsen som vice ordförande och att en sluten 

omröstning ska genomföras. 

Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner sluten omröstning för personval. De två kandidaterna till platsen är 

Maria Sörkvist (C) samt Ulf Sjölinder (KD). 

Till valkontrollanter tillika rösträknare utses Anders Arnell (M) samt Martin Reteike (MP). 
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13 röster avges. Resultatet av omröstningen är: 

8 röster på Maria Sörkvist (C). 

3 röster på Ulf Sjölinder (KD). 

2 blanka röster. 

Maria Sörkvist (C) väljs därmed till vice ordförande. 
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§ 6 KS/2023:7 

Val av 5 ledamöter och 3 ersättare, ordförande samt vice ordförande, för kommunstyrelsens 
utskott för lärande under perioden 2023 - 2026 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har för perioden 2023-2026 utsett följande ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens utskott för lärande: 

Ledamöter 
Veronica Almroth (L) 

Alexander Hutter (S) 

Robert Larsson (M) 

Martin Reteike (MP) 

Thomas Asker (FO) 

Ersättare 

Ulrika Stahlin (S) 
Erika Håkansdotter Lind (M) 
Daniel Peterson (C) 

Kommunstyrelsen har utsett Veronica Almroth (L) till ordförande samt Martin Reteike (MP) till vice 

ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, 35 §, ska kommunstyrelsens utskott för lärande bestå av fem 

ledamöter samt tre ersättare valda ur kommunstyrelsen. I varje utskott ska det finnas en ordförande 

samt en vice ordförande. 

Kommunstyrelsens utskott har samma mandatperiod som kommunstyrelsen.  Valet avser därmed 

perioden 2023-01-02 – 2026-12-31. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Veronica Almroth (L), Alexander Hutter (S) och Robert 

Larsson (M) som ledamöter för utskottet för lärande. 

Maria Sörkvist (C) föreslår Martin Reteike (MP) som ledamot. 

Michael Relfsson (FO) föreslår Thomas Asker (FO) som ledamot. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan utse Veronica Almroth (L), Alexander Hutter (S), 

Robert Larsson (M), Martin Reteike (MP) och Thomas Asker (FO) som ledamöter för utskottet för 

lärande och finner att kommunstyrelsen så beslutar. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Ulrika Stahlin (S) och Erika Håkansdotter Lind (M) som 

ersättare för utskottet för lärande. 

Martin Reteike (MP) föreslår Daniel Peterson (C) som ersättare. 

Michael Relfsson (FO) föreslår Martin Oscarsson (SD) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Ulrika Stahlin (S) och Erika Håkansdotter Lind (M) kan 

utses som ersättare i utskottet för lärande och finner att dessa två har utsetts. 

Ordföranden konstaterar att det finns två kandidater till den tredje platsen som ersättare och att en 

sluten omröstning därför kommer att genomföras. 

Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner sluten omröstning för personval. De två kandidaterna till platsen är 

Daniel Peterson (C) samt Martin Oscarsson (SD).  

Till valkontrollanter tillika rösträknare utses Anders Arnell (M) samt Martin Reteike (MP).  

13 röster avges. Resultatet av omröstningen är: 

8 röster på Daniel Peterson (C) 

3 röster på Martin Oscarsson (SD) 

2 blanka röster. 

Daniel Peterson (C) väljs därmed in som tredje ersättare i utskottet för lärande. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Veronica Almroth (L) som ordförande för utskottet för 

lärande. 

Beslutsgång 
Enbart ett förslag till beslut finns och kommunstyrelsen utser Veronica Almroth (L) till ordförande. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) föreslår Thomas Asker (FO) som vice ordförande. 

Maria Sörkvist (C) föreslår Martin Reteike (MP) som vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två kandidater till platsen som vice ordförande och att en sluten 

omröstning ska genomföras. 

Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner sluten omröstning för personval. De två kandidaterna till platsen är 

Thomas Asker (FO) samt Martin Reteike (MP). 

Till valkontrollanter tillika rösträknare utses Anders Arnell (M) samt Maria Sörkvist (C). 
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13 röster avges. Resultatet av omröstningen är: 

8 röster på Martin Reteike (MP). 

3 röster på Thomas Asker (FO). 

2 blanka röster. 

Martin Reteike (MP) väljs därmed till vice ordförande.  
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§ 7 KS/2022:1918 

Val av ordförande samt vice ordförande till Kommunala pensionärs- och handikapprådet för 
perioden 2023 - 2026 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser för perioden 2023-2026 Catharina Bråkenhielm (S) till ordförande, samt 

Lars Larsson (C) till vice ordförande för Kommunala pensionärs- och handikapprådet. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med arbetsordningen för kommunala pensionärs- och handikapprådets 5 § ska ordförande 

och vice ordförande i rådet utses av kommunstyrelsen. 

Mandatperioden för kommunala pensionärs- och handikapprådet sammanfaller med 

kommunstyrelsens mandatperiod, och valet ska därför göras för perioden 2023-01-02 till 2026-12-

31. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Catharina Bråkenhielm (S) som ordförande. 

Maria Sörkvist (C) föreslår Lars Larsson (C) som vice ordförande. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt de förslag till beslut som lagts fram under sammanträdet. 
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§ 8 KS/2022:1953 

Val av 1 stämmoombud samt 1 ersättare för Bohuskustens Vattenvårdförbund perioden 2023 
- 2026 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser för perioden 2023-2026 Catharina Bråkenhielm (S) till stämmoombud, samt 

Lars Larsson (C) till ersättare för Bohuskustens Vattenvårdsförbund. 

Sammanfattning av ärendet 
Till Bohuskustens Vattenvårdsförbund årsstämmor ska ett ombud samt en ersättare väljas, för 

perioden 2023 – 2026. 

Bohuskustens vattenvårdsförbund bildades 1987. Förbundet är en ideell förening vars medlemmar 

består av kommuner, industrier, föreningar och övriga intressenter som bedriver verksamhet eller 

aktiviteter i anslutning till Bohuskusten. Medlemmarna har antingen en åliggande kontrollskyldighet 

eller genom sin verksamhet påverkar eller påverkas av vattenförhållandena längs kusten. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Catharina Bråkenhielm (S) som stämmoombud. 

Maria Sörkvist (C) föreslår Lars Larsson (C) som ersättare. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt de förslag till beslut som lagts fram under sammanträdet. 
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§ 9 KS/2022:1954 

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Sweden Emilia Romagna Network (SERN) 
Generalförsamling för perioden 2023 - 2026 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser för perioden 2023-2026 Catharina Bråkenhielm (S) till ledamot samt Lars 

Larsson (C) till ersättare i Sweden Emilia Romagna Network (SERN) Generalförsamling. 

Sammanfattning av ärendet 
Till Sweden Emilia Romagna Networks generalförsamling ska en ledamot och en ersättare väljas för 

perioden 2023 – 2026. 

Sweden Emilia-Romagna Network (SERN) är ett nätverk mellan svenska kommuner, regioner samt 

andra organisationer och motsvarande organ i den italienska regionen Emilia-Romagna samt 

ytterligare några italienska medlemmar. Det huvudsakliga syftet med nätverket är att öka 

medborgarnas aktiviteter och att få både offentliga och privata aktörer från det civila samhället att 

engagera sig i denna gränsöverskridande verksamhet. Detta, för att främja långsiktiga förbindelser 

mellan de områden som är involverade. Nätverket är verksamt inom områdena utbildning, välfärd, 

miljö, entreprenörskap, turism, och arbetsmarknadsfrågor. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Catharina Bråkenhielm (S) som ledamot. 

Maria Sörkvist (C) föreslår Lars Larsson (C) som ersättare. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt de förslag till beslut som lagts fram under sammanträdet. 
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§ 10 KS/2022:1930 

Nominering av två ledamöter till Leader Bohusläns styrelse 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen nominerar Anders Arnell (M) samt Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) till styrelsen 

för Leader Bohuslän. 

Sammanfattning av ärendet 
Leader Bohuslän är en sammanslagning av Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och 

Gränsbygd. Inom Leader samarbetar privat-, ideell- och offentlig sektor för att bidra till lokal 

utveckling. Representanter från de tre sektorerna bildar en ideell förening, en lokal aktionsgrupp 

som kallas för LAG. Föreningen leds av en styrelse där alla tre sektorer är representerade. De arbetar 

alltid inom ett geografiskt område som kallas leaderområde. Målet är att skapa attraktiva områden 

med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb. 

Till Leader Bohusläns styrelse ska två ledamöter nomineras och de nominerade ska vara en man och 

en kvinna. Vilka som slutligen väljs till styrelsen beslutas på Leader Bohusläns medlemsmöte. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Anders Arnell (M) samt Britt-Marie Andrén-Karlsson (S). 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt det förslag till beslut som lagts fram under sammanträdet.  
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§ 11 KS/2022:1955 

Val av 2 representanter till Nordvästsvenska Initiativet 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Catharina Bråkenhielm (S) samt Anders Arnell (M) till representanter i 

Nordvästsvenska Initiativet för perioden 2023 – 2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Nordvästsvenska initiativet är ett samverkansorgan mellan Orust, Stenungsunds och Tjörns 

kommuner, inom frågor som berör infrastruktur. Till samarbetsorganet ska två representanter väljas. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Catharina Bråkenhielm (S) samt Anders Arnell (M) som 

representanter. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt det förslag till beslut som lagts fram under sammanträdet. 
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§ 12 KS/2022:1956 

Val av 1 ledamot till Fiskekommunernas ledningsgrupp 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Anders Arnell (M) till ledamot i Fiskekommunernas ledningsgrupp för 

perioden 2023 – 2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Fiskekommunerna är en organisation bestående av nio kommuner i Bohuslän samt Västra 

Götalandsregionen, vilka tillsammans samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig 

utveckling av fiske och vattenbruk utmed hela Bohuskusten. Till fiskekommunernas ledningsgrupp 

ska nu en ledamot väljas för perioden 2023-01-02 till 2026-12-31. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Anders Arnell (M) som ledamot i Fiskekommunernas 

ledningsgrupp. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt det förslag till beslut som lagts fram under sammanträdet. 
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§ 13 KS/2022:1957 

Val av 1 representant och 1 ersättare till styrgruppen för 8+ fjordar 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Anders Arnell (M) till representant samt Lars Larsson (C) som ersättare i 

styrgruppen för 8+ fjordar. 

Sammanfattning av ärendet 
8+ fjordar är en samarbetsorganisation mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn 

och Kungälv. Kommunerna samarbetar kring miljö- och näringslivsutvecklingfrågor i våra 

gemensamma vattendrag. Till organisationens styrgrupp ska nu en representant och en ersättare 

väljas. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Anders Arnell (M) till representant. 

Martin Reteike (MP) föreslår Lars Larsson (C) som ersättare. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt de förslag till beslut som lagts fram under sammanträdet. 
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§ 14 KS/2022:1946 

Val av 1 representant för Fyrbodals kulturpolitiska nätverk för perioden 2023 - 2026 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Göran Karlsson (S) till representant i Fyrbodals kulturpolitiska 

nätverk för perioden 2023 – 2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals förbundsdirektion beslutade 2019-02-14 § 7 att ett nätverk för politiska företrädare inom 

det kulturpolitiska området skulle startas. Nätverket har under 2021 samt 2022 haft 2–3 

sammankomster/år. Inför den nya mandatperioden har Fyrbodals kommunalförbund ombett 

kommunerna att utse en representant med ansvar för kulturpolitiska frågor som ska delta i nätverket 

under perioden 2023-01-02 till 2026-12-31. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår Göran Karlsson (S) till representant. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt det förslag till beslut som lagts fram under sammanträdet. 
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§ 15 KS/2022:1868 

Information inför ny mandatperiod - ordning för inkallande av ersättare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen 6 kap 16 § står följande: 

Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av kommunfullmäktige till det antal som fullmäktige 

bestämmer. I styrelsen ska antalet ledamöter och antalet ersättare vara minst 5. 

Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra. 

Kommunfullmäktige har 2022-12-08 § 139 därför beslutat att ersättare i nämnder och styrelse – där 

kommunfullmäktige själv bestämmer inkallelseordningen – skall inkallas till tjänstgöring i följande 

ordning:  

I första hand inkallas för ordinarie ersättare från samma parti som respektive frånvarande ledamot. 

I andra hand kallas ersättare från samma valtekniska samarbetsgrupp som frånvarande ledamot in att 

tjänstgöra. 

Inom gruppen S, M, L inträder ersättare i följande ordning: S, M, L 

Inom gruppen SD, FO, KD inträder ersättare i följande ordning: SD, FO, KD 

Inom gruppen C, V, MP inträder ersättare i följande ordning: C, V, MP 
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§ 16 KS/2023:1 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegeringsbeslut: 

Delegeringsbeslut skolskjuts 20221123 – 20221219 

Delegeringsbeslut – upphandlingar 2022 

Delegeringsbeslut Kommunstyrelsen 20221122 – 20221220 

Beslut anställningar, HR, numrerade 631 - 641 
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§ 17 KS/2021:1580, KS/2021:41, KS/2022:1528, 

KS/2022:1553, KS/2022:1840, KS/2022:479 

Anmälan av inkomna skrivelser 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda inkomna skrivelser: 

KS/2021:1580 

Sof Väst styrelseprotokoll nr 4, 22 november 

Sof Väst Verksamhetsplan med budget 2023-2025 

KS/2021:41 

Beslut MBN 2022-11-17 § 212 Uppföljning av internkontrollplan 2022 för miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Beslut MBN 2022-11-17 § 212 gällande bilagor. 

KS/2022:1528 

Uppföljande granskning av 202 års granskning av det kommunala aktivitetsansvaret. 

KS/2022:1553 

Länsstyrelsens beslut 2022-12-12 om förordnande som vigselförrättare (214-46298-2022). 

Länsstyrelsens beslut 2022-12-12 om förordnande som vigselförrättare (214-46306-2022). 

KS/2022:1840 

Brev gällande val till Avfall Sveriges styrelse och revision. 

Bilaga, styrelse och revision sammansättning 2022/2023. 

KS/2022:479 

Samverkan Patientnämnd och verksamhetsansvarig för kommunal hälso- och sjukvård. 

Äldre röster om vården – rapport. 

Äldre röster om vården. 

Protokollsutdrag från norra patientnämndens sammanträde den 22 november 2022 – äldre röster 

om vården. 
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