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5 Information om beslut om efterträdarval - Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige  - KS2021/0112-3 Information om beslut om efterträdarval - Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige  : Ny ledamot-ersättare för ledamot - M��������	
 ������������������������������ !"�#$%!!�#��&'#������ !�(�) ��*+&*���%)!(,�-./001234504/�61043�/2�54789:1;430.11834�<=3�54789:1�>�?:996/<6559.?1>@4�<3A/�:BC�947�74/�D�E8/683>������1>55�:BC�947�74/����:?1:F43�����GH ��*+I�J6/@.5KL�#!(I�M:7438143/8�������� !I�N:�M�O38/P:/����#$%!!�#�I�N3>118�M859F43@QR,S+,�+������ !I�T813>?�U2F43@V4118�F40561�C83�@:7?./10�7>@>1851�:BC�08?/83�7.3<=3�/89/6/7430?3><1G��O=3�>/<:3981>:/�:9�C63�-./001234504/�>�W.0138�X=1858/7�F4C8/7583�Y430:/6YY@><143Z�04��C11Y0[;;\\\G58/001234504/G04;K80138�@:1858/7;:9�58/001234504/�>�K80138�@:1858/7;:9�\4FFY58104/;08�C8/14383�K>�7>/8�Y430:/6YY@><143GC195V4�0:9�F43=30�8K�F4056141�C83�983?43810�947�4/�80143>0?�]̂_�>�<=5E8/74�08998/01.55/>/@GH*+,%�Ràbcdef ghijffchak/7430�l:594/0?=57k//8�W47>/mC:980�k5Y/43n838�U4@/455M83B60�k7>450N:�M�O38/P:/�̂oC835:118�p>/7498/X6018K�M465543M:/>B8�l8385700:/U:F431�n23q/N4558�N8/4C8@T4143�l833200:/
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Beredningsskrivelse 
 
 
 
 

KULTUR- OCH FRITIDSBEREDNINGEN 
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1(2)  

Handläggarens namn 
Kultur- och fritidsberedningen 

2020-10-06  

 
 

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens natur- 
och kulturarv (Dnr KS2020/1615-1) 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsberedningen tar i enlighet med beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och 
kulturarv, ideella sektorn, och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195) fram 
följande skrivelse.   
 
Kulturarv är det som vi idag har kvar av, och som vittnar om, hur människor levde förr. Det 
kan vara såväl materiella lämningar som föremål, platser och spår i landskapet samt 
immateriella lämningar som berättelser, traditioner och språk. 
 
Naturarv kan beskrivas som naturföreteelser, naturmiljöer eller naturområden som vittnar om 
historiska landskapet i kommunen. 
 
Natur- och kulturarvet är viktigt och ska självfallet bevaras. Beredningen vill trycka på att det 
tillgängliggörs. 
 
Kungälvs kommun har ett rikt natur- och kulturarv och syftet med denna skrivelse är att 
synlig- och tillgängliggöra det för lokalsamhället. Kommunens medborgare, besökande i 
kommunen och kommunens skolor ska, på ett lättillgängligt sätt, kunna ta del av kommunens 
natur- och kulturarv.  
 
Att tillgängliggöra natur- och kulturarvet skapar möjligheter för alla Kungälvsbor att känna 
samhörighet med sin hemort samt ger möjligheter för marknadsföring och utveckling av 
turismnäring. 
 
Idag hittas information om kulturarv i Kungälv i boken Kungälvs kommuns 
kulturminnesvårdsprogram som togs fram 1990 av flera aktörer och både förvaltning och 
ideella sektorn arbetar med kulturarvet på olika sätt. 
 
Natur- och kulturarvet är en viktig aspekt för att skapa ett socialt hållbart samhälle, i linje med 
de av kommunen antagna hållbarhetsmålen i Agenda 2030 (mål 11 och 16). Kommunen bör 
sträva efter att inkludera fler i det lokala natur- och kulturarvsarbetet, vilket bör vara 
vägledande i arbetet med att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv. 
 
Beredningen anser att information med QR-koder vid specifika platser runt om i kommunen 
är ett exempel på möjlig teknisk lösning som kan användas. Informationens utformning, 
belägenhet samt teknisk lösning överlåts åt kommunstyrelsen. 
 
Denna skrivelse har tagits fram efter kontakt med aktuella enheter inom förvaltningen i syfte 
att säkerställa genomförande samt ekonomisk påverkan.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdras att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och 
kulturarv med hjälp av nya tekniska lösningar. 

 
 
 
Expedieras till:   Matilda Skön 

Madeleine Nilsson 
 

För kännedom till:  Dennis Reinhold 
Annika Renström 
Haleh Lindqvist 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-02-03 
Sida  1 (1) 
 

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 6/2021 

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv (Dnr KS2020/1615) 

  
Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram en beredningsskrivelse med syfte att synlig och 
tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv. 
Arbetets ursprung ligger i beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och kulturarv, ideella sektorn, 
och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195). 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv 
Förvaltningens bedömning – Synlig- och tillgängliggöra kommunens kultur- och naturarv 
Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 oktober 2020 
Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 25 november 2020 

Yrkande  

Anna Vedin (M): Att beredningsskrivelsens intentioner arbetas in i kulturplanen  

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Anna Vedins (M) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 
 

Förslag till kommunstyrelsen 

Att beredningsskrivelsens intentioner arbetas in i kulturplanen. 
 

__________ 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-02-17 
Sida  1 (1) 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 42/2021 

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv (Dnr KS2020/1615) 

Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram en beredningsskrivelse med syfte att synligoch 
tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv. 
Arbetets ursprung ligger i beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och kulturarv, ideella sektorn, 
och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195). 
Innan antagandet i beredningen har förvaltningen inkommit med ekonomisk och juridisk 
bedömning på skrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv 
Bilaga Förvaltningens bedömning - Synlig- och tillgängliggöra kommunens kultur- och 
naturarv 
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 oktober 2020 
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 25 november 2020 
Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- och 
naturarv - Kultur- och fritidsberedningen  
Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- och 
naturarv - Utskottet för Bildning och lärande  

Förslag till kommunfullmäktige  

 
 Beredningsskrivelsens intentioner arbetas in i kulturplanen. 

__________ 
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

KULTURSKOLA, ALLMÄN KULTUR OCH 
TEATER 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(2)  

Handläggarens namn 
Matilda Skön  

2021-02-23 

 
 
 
 

Förvaltningens bedömning - Synlig- och tillgängliggöra kommunens 
kultur- och naturarv (Dnr KS2020/1615-5) 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsberedningen har tagit fram en beredningsskrivelse om att synlig- och 
tillgängliggöra kommunens kultur- och naturarv. Beredningen föreslår kommunstyrelsen att 
genomföra detta med hjälp av nya tekniska lösningar. 
Förvaltningen ombads på beredningens sammanträde 2020-10-27 att göra en ekonomisk och 
juridisk bedömning enligt rutin för beredningsskrivelsers beslutsprocess.  
 
Förvaltningen lämnar sitt utlåtande genom en ekonomisk, juridisk, medborgar- och 
brukarperspektiv och verksamhetsbedömning i denna tjänsteskrivelse.  
 
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att det inte föreligger några juridiska hinder för att 
anta beredningsskrivelsen men att det inte går att genomföra inom befintlig ram.  
 
Förslag till beslut är att anteckna informationen till protokollet.  

 

Juridisk bedömning  

Vid ett arbete med att synliggöra och tillgängliggöra kommunens kultur- och naturarv behöver 
vi ta hänsyn till Kulturmiljölagen. I dess första paragraf sammanfattas det på vilket sätt 
kommun och eventuella samarbetspartners är ansvariga.  
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. 
Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. 
Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.   

Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en 
mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548).”  

Vidare berörs förslaget också av Miljöbalken, som tar hänsyn till att skydda värdefulla natur- 
och kulturmiljöer samt hur dessa skall vårdas.  
 
Beredningen föreslår att synlig- och tillgängliggörandet av kommunens kultur- och naturarv 
exempelvis kan genomföras genom uppförande av skyltar med QR-koder. Verksamhetens 
bedömning är att det kan krävas tillstånd för sådan skylt. Plan och bygglagen (2010:900) 8 kap 
§13 reglerar att en särskild värdefull plats från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt inte får förvanskas.  
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2(2) 

Ingen av dessa lagar utgör något hinder för att besluta kring uppdraget att synliggöra 
kommunens natur-och kulturarv med hjälp av nya tekniska lösningar. 

Verksamhetens bedömning 

Flera enheter inom förvaltningen skulle behöva samarbeta samt föra dialog med föreningslivet 
(särskilt hembygdsföreningar) för ett genomförande av beredningsskrivelsen. 
Bedömningen är att kompetensen finns inom förvaltningen för att till stor del tillgängliggöra 
och synliggöra kommunens kultur- och naturarv.  
 
Förvaltningen ser positivt på förslaget att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och 
kulturarv. Förslag till beslut i beredningsskrivelsen kan tas an på olika sätt beroende på vem 
som avses huvudsaklig målgrupp för insatsen samt vilka ekonomiska medel som avsätts för 
ändamålet.  

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Att tillgängliggöra vårt natur- och kulturarv genom samarbete med skolan är ett sätt att låta 
den yngre generationen få lära sig i sin närmiljö. 
 
Att arbeta med digital teknik möjliggör att information kan översättas till flera språk och på så 
sätt komma fler till gagn.  
 
Med beslutet att synlig- och tillgängliggöra kultur- och naturarvet utökas medborgarnas 
möjligheter att delta i kulturlivet. Vid användning av digitala lösningar skapar vi också andra 
arenor för samtal om kulturarv och hur dessa skall tolkas.  
 
En möjlig nackdel skulle kunna vara att vissa grupper som inte kan hantera tekniken eller inte 
har tillgång till den teknik som krävs för att tillgängliggöra sig informationen, stängs ute. 

Ekonomisk bedömning 

Att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv på en lägsta nivå (exempelvis 
genom information på kommunens hemsida) kan i dagsläget inte genomföras inom befintlig 
budgetram.  

 

Förslag till beslut 

Informationen antecknas till protokollet  
 

 
Dennis Reinhold Haleh Lindqvist 
Sektorchef Kommundirektör  
 
 
Expedieras till:  
 

Matilda Skön   

För kännedom till:  Madeleine Nilsson 
Anna Dahlén 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-10-27 
Sida  1 (1) 
 

KULTUR- OCH 
FRITIDSBEREDNINGEN 

 

Justeras sign 

 

 § 56/2020 

Beredningsskrivelse - synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och 
kulturarv (Dnr KS2020/1615) 

 Kultur- och fritidsberedningen har i enlighet med beredningsuppdraget Folkbildning – Natur 
och kulturarv, ideella sektorn, och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195) tagit 
fram en beredningsskrivelse med syfte att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och 
kulturarv.   
 
På dagens sammanträde går beredningen gemensamt igenom skrivelsen och beslutar att skicka 
ut den på partiremiss samt till förvaltningen för ekonomisk-juridisk bedömning inför beslut på 
beredningens kommande sammanträde.   

   

Beslut 

Beredningsskrivelsen Synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv skickas 
ut på partiremiss samt till förvaltningen för ekonomisk- juridisk bedömning.  

__________ 
 
 

 Expedieras till Gruppledare 
Matilda Skön 
Madeleine Nilsson 

 För kännedom till Dennis Reinhold 
Annika Renström 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-11-25 
Sida  1 (1) 
 

KULTUR- OCH 
FRITIDSBEREDNINGEN 

 

Justeras sign 

 

 § 60/2020 

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens natur- 
och kulturarv (Dnr KS2020/1615) 

Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram en beredningsskrivelse med syfte att synlig- 
och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv.  
Arbetets ursprung ligger i beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och kulturarv, ideella sektorn, 
och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195).  
Innan antagandet i beredningen har förvaltningen inkommit med ekonomisk och juridisk 
bedömning på skrivelsen. 
 
I och med antagande av beredningsskrivelsen antas uppdraget till kommunstyrelsen: 
kommunstyrelsen uppdras att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv med 
hjälp av nya tekniska lösningar. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv 
Bilaga Förvaltningens bedömning - Synlig- och tillgängliggöra kommunens kultur- och 
naturarv 
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 oktober 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Beredningsskrivelsen, Synlig- och tillgängliggöra kommunenens natur- och kulturarv (Dnr 
KS2020/1615) antas 

__________ 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-02-17 
Sida  1 (1) 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 42/2021 

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv (Dnr KS2020/1615) 

Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram en beredningsskrivelse med syfte att synligoch 
tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv. 
Arbetets ursprung ligger i beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och kulturarv, ideella sektorn, 
och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195). 
Innan antagandet i beredningen har förvaltningen inkommit med ekonomisk och juridisk 
bedömning på skrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv 
Bilaga Förvaltningens bedömning - Synlig- och tillgängliggöra kommunens kultur- och 
naturarv 
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 oktober 2020 
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 25 november 2020 
Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- och 
naturarv - Kultur- och fritidsberedningen  
Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- och 
naturarv - Utskottet för Bildning och lärande  

Förslag till kommunfullmäktige  

 
 Beredningsskrivelsens intentioner arbetas in i kulturplanen. 

__________ 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-02-03 
Sida  1 (1) 
 

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 6/2021 

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv (Dnr KS2020/1615) 

  
Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram en beredningsskrivelse med syfte att synlig och 
tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv. 
Arbetets ursprung ligger i beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och kulturarv, ideella sektorn, 
och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195). 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv 
Förvaltningens bedömning – Synlig- och tillgängliggöra kommunens kultur- och naturarv 
Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 oktober 2020 
Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 25 november 2020 

Yrkande  

Anna Vedin (M): Att beredningsskrivelsens intentioner arbetas in i kulturplanen  

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Anna Vedins (M) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 
 

Förslag till kommunstyrelsen 

Att beredningsskrivelsens intentioner arbetas in i kulturplanen. 
 

__________ 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-11-25 
Sida  1 (1) 
 

KULTUR- OCH 
FRITIDSBEREDNINGEN 

 

Justeras sign 

 

 § 60/2020 

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens natur- 
och kulturarv (Dnr KS2020/1615) 

Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram en beredningsskrivelse med syfte att synlig- 
och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv.  
Arbetets ursprung ligger i beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och kulturarv, ideella sektorn, 
och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195).  
Innan antagandet i beredningen har förvaltningen inkommit med ekonomisk och juridisk 
bedömning på skrivelsen. 
 
I och med antagande av beredningsskrivelsen antas uppdraget till kommunstyrelsen: 
kommunstyrelsen uppdras att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv med 
hjälp av nya tekniska lösningar. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv 
Bilaga Förvaltningens bedömning - Synlig- och tillgängliggöra kommunens kultur- och 
naturarv 
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 oktober 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Beredningsskrivelsen, Synlig- och tillgängliggöra kommunenens natur- och kulturarv (Dnr 
KS2020/1615) antas 

__________ 
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

EKONOMI 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(4)  

Handläggarens namn 
Lars Davidsson  

2021-02-10 

 
 
 
 

Ansökan om kommunal borgen - Nordiska folkhögskolan (Dnr 
KS2020/2051-2) 

Sammanfattning 

Nordiska Folkhögskolan ansöker om kommunal borgen med 6 000 000 kronor. Investeringen 
beräknas uppgå till 7 000 000 kronor och blir därmed egenfinansierad till 15 %. Kungälvs 
kommuns gällande borgensengagemang för Nordiska Folkhögskolan uppgår i bokslut 2019 till 
17 264 450 kronor. 
Förvaltningen föreslår, med hänvisning till gällande borgenspolicy, att kommunal borgen 
beviljas.   

Juridisk bedömning  

Borgensåtagandet bedöms vara förenligt med kommunallagen och strider inte mot någon 
annan lag eller författning. Borgensåtagandet följer kommunens borgenspolicy. 
 

Bakgrund 

Ansökan 
Nordiska Folkhögskolan ansöker om kommunal borgen med 6 000 000 kronor. Investeringen 
beräknas uppgå till 7 000 000 kronor. 
 
Nordiska Folkhögskolan 
Föreningen Nordiska Folkhögskolan i Kungälv är en ideell förening med uppgift 
att driva samnordisk folkhögskole- och annan bildningsverksamhet. 
All verksamhet i föreningens regi bygger på demokratiska grundvärderingar, öppenhet, 
tolerans och omutlig respekt för varje människas lika värde och rättigheter. 
Skolan finansieras av bidrag från staten (Folkbildningsrådet), regionbidrag, bidrag från 
grannländerna, samt egen kommersiell verksamhet. Ungefär 250 deltagare studerar på långa 
kurser, dessutom har skolan en kortkursverksamhet. 
 
Den nuvarande skolan invigdes 1968 och omfattar idag ca 8000 kvm fastighetsyta fördelad på 
25 huskroppar. Följande större om- och tillbyggnader samt renovering har skett: 

 Omfattande tillbyggnader och nya byggnader (bland annat Miklagård), 
konferensbostäder, bostäder 1987 

 Tillbyggnad Hålsunga, Visskolan mm 1997 

 Renovering, Yggdrasil, Teaterhuset 2013 

 Renovering och ny matsal, Huvudbyggnad 2015 

 Ombyggnad, Oden, Filmhuset 2017 

 Planerad åtgärd fasad och fönster, Huvudbyggnad, 2021 
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Objektet 
De planerade åtgärderna ska leda till energivinster och förbättrad arbetsmiljö genom att stoppa 
skador på fasader och ersätta fönster i dåligt skick. 
I första hand byts fönster och glaspartier, fasader kläds in och väggar under fönster renoveras. 
Därnäst sker översyn av el och förbättring av värmeåtervinningen genom styrning och nya 
stammar till radiatorer. 
 
Nuvarande borgensengagemang 
Kungälvs kommun har sedan 1989 varit i borgen för lån i samband med Nordiska Folkhög-
skolans byggnation och renovering. I bokslut 2019 uppgår kommunens åtagande till 17 264 
450 kronor. Amorteringsfrihet har under pandemin erhållits för kvartalen 2, 3 och 4 2020. 
Amortering återupptas från och med 1 januari 2021. 
Avtal (KS2013/2077-7) rörande amortering, säkerhet, försäkring och övriga frågor enligt 
borgenspolicy 5.5 avseende senast fattade beslut om borgen följs upp årligen. 
 
Kungälvs kommuns övriga engagemang i Nordiska Folkhögskolan 
Kungälvs kommun är representerat i styrelsen för Nordiska Folkhögskolan och utser en av 
revisorerna. Det finns ett utvecklat samarbete i utbildningsfrågor.  
 

Verksamhetens bedömning 

Låntagaren 
Nordiska Folkhögskolan är en ideell förening och verkar i Kungälv sedan 1947. Man bedriver 
idag en omfattande undervisnings- och konferensverksamhet.  
Nordiska Folkhögskolan driver verksamhet som i hög grad sammanfaller med Kungälvs 
kommuns intresse. Speciellt den nordiska inriktningen, men givetvis även 
utbildningsverksamheten, bidrar till den identitet kommunen har och vill utveckla. 
 
Objektet 
Skolans fastigheter har under många år haft eftersatt underhåll. För att få en strukturerad 
planering av fastighetsunderhåll och byggnation i framtiden påbörjade man 2012 arbetet med 
att iscensätta en långsiktig plan för underhåll, förbättringar och ombyggnationer. Åtgärder för 
energieffektivisering och förbättrad arbetsmiljö genom att stoppa skador på fasader och ersätta 
fönster i dåligt skick är en nästa steg i den långsiktiga planen. 
 
Riskbedömning 
Som stöd för sin ansökan har Nordiska Folkhögskolan redovisat årsredovisning för 2019, 
prognos för 2020, budget för 2021 samt kalkyl avseende investering och drift.  
 
På kort sikt är risken att Nordiska Folkhögskolan, under enskilda perioder, inte kan betala 
ränta och amortering. Nordiska Folkhögskolan har hittills skött sina åtaganden. Förvaltningen 
bedömer att den kortsiktiga risken för Kungälvs kommun är liten. 
 
På lång sikt är den ultimata risken att kommunens säkerheter får infrias och att nya 
användningsområden för fastigheten får sökas. Förvaltningen bedömer för det första att denna 
risk är liten och för det andra att fastigheten har stort värde och många alternativa 
användningsområden. 
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Kungälvs kommuns borgenspolicy medger borgen till förmån för Nordiska Folkhögskolan, 
enligt 5.2. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Någon separat bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 har inte gjorts. 
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Bedömning av ansökan i förhållande till Kungälvs kommuns borgenspolicy 
Syftet med ett kommunalt borgensåtagande är att stödja verksamhet som inte bedrivs av 
kommunen själv. De ändamål som åtagandet gynnar skall sammanfalla med kommunens egna 
syften och intressen. Verksamheter och ändamål som kan komma ifråga för kommunal borgen 
är investeringar i ideella föreningar, organisationer och Nordiska Folkhögskolan.  
  
Kungälvs kommuns borgenspolicy medger åtagande för Nordiska Folkhögskolan. Policyn 
förutsätter en egen insats om 10 %. Nordiska Folkhögskolans ansökan om borgen bygger på 
15 % egen insats.  
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Någon separat bedömning utifrån medborgar- och brukarperspektiv har inte gjorts. 
 

Ekonomisk bedömning 

Förvaltningens bedömning är att låntagarens kreditvärdighet på kort och lång sikt är 
tillfredsställande varför kommunal borgen bör kunna beviljas. 
Bedömningen grundas på analys av Nordiska Folkhögskolans bokslut, prognos och budget 
som redovisats som underlag för ansökan. Bedömningen grundas också på den årliga 
uppföljning som görs med anledning av avtal (KS2013/2077-7) mellan Kungälvs kommun och 
Nordiska Folkhögskolan. 
 

Förslag till beslut 

1. Nordiska folkhögskolan beviljas kommunal borgen med 6 000 000 kronor för 
renovering av huvudbyggnaden, dess fönster och fasader. Borgen ges i form av 
proprieborgen och kommunens åtagande begränsas till 15 år. 

2. Borgensavgift utgår årligen med 0,3% på utnyttjad borgen. 
3. Detta beslut är giltigt ett år från och med det datum beslutet vinner laga kraft. 
4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att, i enlighet med kommunfullmäktiges 

borgenspolicy 6.2, teckna avtal med Nordiska Folkhögskolan där Kungälvs 
kommuns krav rörande amortering, säkerhet, försäkring och övriga frågor enligt 
borgenspolicy 5.5 regleras. 

 
 

 
 
Haleh Lindqvist Pia Jakobsson 
kommundirektör ekonomichef 
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Expedieras till: 
Nordiska 
Folkhögskolan 

 

För kännedom till: 
Christina Gunnesby, 
Susanne Levin 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-02-17 
Sida  1 (1) 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 38/2021 

Ansökan om kommunal borgen - Nordiska folkhögskolan (Dnr 
KS2020/2051) 

Nordiska Folkhögskolan ansöker om kommunal borgen med 6 000 000 kronor. Investeringen 
beräknas uppgå till 7 000 000 kronor och blir därmed egenfinansierad till 15 %. Kungälvs 
kommuns gällande borgensengagemang för Nordiska Folkhögskolan uppgår i bokslut 2019 till 
17 264 450 kronor. 
Förvaltningen föreslår, med hänvisning till gällande borgenspolicy, att kommunal borgen 
beviljas.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan om kommunal borgen - Nordiska folkhögskolan 

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Nordiska folkhögskolan beviljas kommunal borgen med 6 000 000 kronor för 
renovering av huvudbyggnaden, dess fönster och fasader. Borgen ges i form av 
proprieborgen och kommunens åtagande begränsas till 15 år. 

2. Borgensavgift utgår årligen med 0,3% på utnyttjad borgen. 
3. Detta beslut är giltigt ett år från och med det datum beslutet vinner laga kraft. 
4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att, i enlighet med kommunfullmäktiges 

borgenspolicy 6.2, teckna avtal med Nordiska Folkhögskolan där Kungälvs 
kommuns krav rörande amortering, säkerhet, försäkring och övriga frågor enligt 
borgenspolicy 5.5 regleras. 

__________ 
 
Expedieras till: Nordiska Folkhögskolan 

För kännedom till: 
Christina Gunnesby, Susanne Levin 

 
 
 



10 Utdelning från Förbo AB - KS2021/0098-1 Utdelning från Förbo AB : Utdelning från Förbo

Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

KOMMUNKANSLIET 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 
FAX 0303-190 35 
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se 
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Handläggarens namn 
Mats Mikulic  

2021-02-12 

 
 
 
 

Utdelning från Förbo AB (Dnr KS2021/0098-1) 

Sammanfattning 

Förbo AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda 
kommun, Mölndals stad, Lerums kommun och Kungälvs kommun.  
 
Värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
regleras i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL).  
 
Enligt huvudregeln i 3 § AKBL är möjligheten till utdelningen från ett allmännyttigt 
bostadsaktiebolag begränsad.  Lagen innehåller emellertid ett antal undantag. Av 5 § p. 1 i 
AKBL framgår att hela överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår är möjligt 
att dela ut till ägarna, förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för 
kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning 
eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
 
Det föreslås att bolagsstämman i Förbo AB, med stöd 5 § p. 1 i AKBL, beslutar om en 
utdelning om 20 mkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andelstalet i 
bolaget. Detta innebär en utdelning till Kungälvs kommun om 1.8 mkr beräknat på en 
prognostiserad vinst om 72 mkr för 2020.  
 
Avsikten är att utdelningen i Kungälvs kommun ska användas till sociala investeringar med 
utgångspunkt från program Social hållbarhet (Dnr KS2019/0202). Tillskapande av 
aktivitetsytor i Komarken och Fontin innebär konkretiserande av de underliggande planerna 
Social översiktsplan (Dnr KS2019/1500) samt plan Trygg i Kungälv (Dnr KS2020/1620).  
Aktivitetsytorna kommer medföra utvecklat områdesbaserat arbete, ökade förutsättningar till 
fysisk aktivitet i närområdet samt tillskapande av trygga närmiljöer. Insatser som på sikt 
kommer öka innanförskapet och tryggheten i berörda områden.  

 

Juridisk bedömning  

Värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som 
Förbo AB regleras i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
(AKBL). 
 
Enligt huvudregeln i 3 § AKBL är möjligheten till utdelningen från ett allmännyttigt 
bostadsaktiebolag starkt begränsad.  
 
Lagen innehåller emellertid ett antal undantag. Av 5 § p. 1 i AKBL framgår att hela överskottet 
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som uppkommit under föregående räkenskapsår är möjligt att dela ut till ägarna, förutsatt att 
överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjnings-
ansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser 
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.  
 
Syftet med undantagsregeln i 5 § p. 1 AKBL är att ge kommunen möjlighet att använda 
överskottet i bolaget för viss verksamhet inom ramen för bostadsförsörjningen samtidigt som 
det indirekt också är ett verktyg för att motverka överkonsolidering i bolaget. 
 
Åtgärder som främjar integration och social sammanhållning inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar kan exempelvis avse åtgärder som ökar variationen inom ett 
bostadsområde som kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet 
av särskilda lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser som 
mötesplatser för att främja integrationen.  
 
Åtgärder för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt 
ansvar kan exempelvis bestå av att ordna bostäder åt sådana personer eller att, anordna 
lämpliga gemensamhetsutrymmen och relaterad utrustning. 
 
Den föreslagna utdelningen från Förbo AB att, för Kungälvs kommuns vidkommande, 
användas för åtgärder inom bostadsförsörjningen på sätt som redovisas nedan under rubriken 
”Verksamhetens bedömning”, bedöms vara förenlig med undantagsbestämmelsen med 5 § p. 
1 i AKBL.  
 
En ytterligare förutsättning för utdelningen från Förbo AB är att denna inte strider 
bestämmelserna i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Bestämmelsen innehåller den så 
kallade försiktighetsprincipen och innebär att utdelning inte får ske om det efter överföringen 
inte finns full täckning för bolagets bundna kapital. Vidare får utdelningen enbart genomföras 
om denna framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning 
och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.  
 
Förslaget om utdelning från Förbo med stöd av 5 § p. 1 i AKBL villkoras därför med att 
värdeöverföringen inte strider mot försiktighetsprincipen i aktiebolagslagen.   

Bakgrund 

Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 4 december 2020 initierat möjligheten att 
tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, för 
att bereda ägarkommunerna en högre utdelning.  
 
Undantaget gör det möjligt att dela ut hela överskottet som uppkommit under föregående 
räkenskapsår, förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för 
kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning 
eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 

Verksamhetens bedömning 

Med hänsyn till en prognostiserad vinst om 72 mkr för 2020, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2020 på 20 mkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna 
utifrån andel i bolaget. Utdelningen sker med stöd av 5 § p. 1 i AKBL. 



10 Utdelning från Förbo AB - KS2021/0098-1 Utdelning från Förbo AB : Utdelning från Förbo

 
 
 

 
 

3(4) 

 
Utdelningen fördelas utifrån andelstal enligt följande. 

 

 
Utdelningen får endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna om skyddet för 
bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). 

För Kungälvs kommuns vidkommande ska utdelningen användas till för sådana åtgärder inom 
ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett 
särskilt ansvar för, enligt följande. Avsikten är att utdelningen i Kungälvs kommun ska 
användas till sociala investeringar med utgångspunkt från program Social hållbarhet (Dnr 
KS2019/0202).  Utdelningen är avsedd att användas i arbetet med att skapa av aktivitetsytor i 
Komarken och Fontin.  Aktivitetsytorna kommer medföra utvecklat områdesbaserat arbete, 
ökade förutsättningar till fysisk aktivitet i närområdet samt tillskapande av trygga närmiljöer. 
Insatser som på sikt kommer öka innanförskapet och tryggheten i berörda områden.  

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Insatser kring utvecklat områdesbaserat arbete, ökade förutsättningar till fysisk aktivitet i 
närområdet samt tillskapande av trygga närmiljöer utgår från kommunfullmäktiges strategiska 
mål:  

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet. 

 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 

Insatserna överensstämmer med kommunstyrelsen resultatmål såsom: 

 Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod.  

 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara 
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Insatserna kring 
integration och social sammanhållning samt drogpreventiva insatser för ungdomar 
överensstämmer exempelvis med följande globala mål: 
Mål 1. Ingen fattigdom 
Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
Mål 10 Minskad ojämlikhet 
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 

 
  
 

 
Aktieägare Antal aktier Andel kapital och röster Föreslagen utdelning 

Härryda kommun 80 470 42,0% 8 400 000 

Mölndals stad 52 800 27,6% 5 520 000 

Lerums kommun 40 900 21,4% 4 280 000 

Kungälvs kommun 17 160 9,0% 1 800 000 

Summa 191 330 100,0% 20 000 000 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Utdelningen från Förbo AB ska användas till åtgärder inom ramen för bostadssociala ändamål, 
vilket således är till nytta för medborgare och brukare i Kungälvs kommun.  
 
Syftet med åtgärderna är att bidra till att främja integration och social sammanhållning.  

Ekonomisk bedömning 

Se Verksamhetens bedömning ovan.  
 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie 
eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget avseende 
verksamhetsåret 2020 om totalt 20 mkr, under förutsättning att sådan utdelning 
är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. 
 

2. Utdelningen sker med stöd av 5 § p. 1 lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag.  

 
 
Haleh Lindqvist 
kommundirektör Erik Lindskog 
 administrativ chef 
  
 
 
Expedieras till:   
Förbo AB 

 

För kännedom till: 
Härryda kommun 
Mölndals stad  
Lerums kommun 
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Vänsterpartiet Kungälv  
 
 
Anteckning till protokollet ärende 20  
KS2021/0098-1 Utdelning från Förbo AB  
KS 20210217 
 
 
Vi har på ärendet yrkat på att kommunens ombud ska rösta emot en utdelning vid förbos 
stämma om utdelning till ägarna i Förbo. Vänsterpartiet anser att denna utdelning har 
betalats av Förbos hyresgäster och det vore i dagsläget bättre att Förbo få behålla sina 
resurser i verksamheten för att kunna hålla rimliga hyror för sina hyresgäster, underhålla 
sina fastigheter samt att möjliggöra för Förbo att kunna bygga nya hyresrätter vilket vi i 
Kungälv skulle behöva mer av.  
 
Vårt yrkande:  
 
Att:  
             Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie 
             eller extra bolagsstämma rösta emot  för en utdelning i bolaget avseende 
             verksamhetsåret 2020 om totalt 20 mkr.  
 
 
 
Erik Andreasson Vänsterpartiet Kungälv.  
20210217 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-02-17 
Sida 24 (42) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 40/2021 

Utdelning från Förbo AB 
 

Förbo AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda 
kommun, Mölndals stad, Lerums kommun och Kungälvs kommun. 
 
Värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
regleras i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL). 
Enligt huvudregeln i 3 § AKBL är möjligheten till utdelningen från ett allmännyttigt 
bostadsaktiebolag begränsad. Lagen innehåller emellertid ett antal undantag. Av 5 § p. 1 i 
AKBL framgår att hela överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår är möjligt 
att dela ut till ägarna, förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för 
kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning 
eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
Det föreslås att bolagsstämman i Förbo AB, med stöd 5 § p. 1 i AKBL, beslutar om en 
utdelning om 20 mkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andelstalet i 
bolaget. Detta innebär en utdelning till Kungälvs kommun om 1.8 mkr beräknat på en 
prognostiserad vinst om 72 mkr för 2020. 
 
Avsikten är att utdelningen i Kungälvs kommun ska användas till sociala investeringar med 
utgångspunkt från program Social hållbarhet (Dnr KS2019/0202). Tillskapande av 
aktivitetsytor i Komarken och Fontin innebär konkretiserande av de underliggande planerna 
Social översiktsplan (Dnr KS2019/1500) samt plan Trygg i Kungälv (Dnr KS2020/1620). 
Aktivitetsytorna kommer medföra utvecklat områdesbaserat arbete, ökade förutsättningar till 
fysisk aktivitet i närområdet samt tillskapande av trygga närmiljöer. Insatser som på sikt 
kommer öka innanförskapet och tryggheten i berörda områden. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Utdelning från Förbo AB 
 
Yrkanden  
Morgan Carlsson (SD):  
  
• Tillföra den förväntade utdelningen på 1,8 miljoner till investeringsbudgeten.  
• Uppdra förvaltningen att i samförstånd med FÖRBO använda den förväntade utdelningen 
på 1,8 miljoner från investeringsbudget till investeringsprojekt vilka gynnar FÖRBO´s 
hyresgäster i Kungälvs kommun.  
• Ge förvaltningen i uppdrag att se över gällande regelverk och återkomma till 
kommunstyrelsen med ett förslag som syftar till att all framtida överskott ska fördelas på 
investeringar och förbättringar i närmiljön för de boende i FÖRBOS hyresbestånd i Kungälvs 
kommun.  
 
Erik Andreasson (V): Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid 
ordinarie eller extra bolagsstämma rösta emot för en utdelning i bolaget avseende 
verksamhetsåret 2020 om totalt 20 mkr. 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-02-17 
Sida 25 (42) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

Marcus Adiels (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag på Morgan Carlssons 
(SD) och Erik Andreasson (V) yrkande.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Marcus Adiels (M) yrkande.  
 
Omröstning begärs inte.  

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid 
ordinarie eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget avseende 
verksamhetsåret 2020 om totalt 20 mkr, under förutsättning att sådan utdelning 
är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. 
 
2. Utdelningen sker med stöd av 5 § p. 1 lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. 

__________ 
 
Anteckning till protokollet lämnas av Erik Andreasson (V) – se bilaga  
 

 Expedieras till Förbo AB 

 För kännedom till Härryda kommun, Mölndals stad, Lerums kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 Delegering av beslut om föreskrift enligt Covid-19-lagen - KS2021/0105-1 Delegering av beslut om föreskrift enligt Covid-19-lagen : Delegering av beslut om föreskrift enligt Covid-19-lagen

Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

KOMMUNKANSLIET 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(4)  

Handläggarens namn 
Mats Mikulic  

2021-02-10 

 
 
 
 

Delegering av beslut om föreskrift enligt Covid-19-lagen (Dnr 
KS2021/0105-1) 

Sammanfattning 

Den 10 januari 2021 trädde lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 ikraft. Den sk. Covid-19-lagen medför möjligheter för 
regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att hindra eller begränsa smittspridning.  
 
Lagen är tillfällig och gäller till och med september 2021. 
 
I 13 § Covid-19-lagen har införts en möjlighet för regeringen att låta en kommun meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Än så länge har 
regeringen inte fattat beslut om att ge kommuner ett sådant bemyndigande.  
 
Nya bemyndiganden, föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan komma mycket snabbt. Det är 
därför angeläget att Kungälvs kommun förbereder för att kunna fatta brådskande beslut i 
anledning av Covid-19-lagen, om regeringen skulle ge kommunen ett sådant bemyndigande.  
 
För att möjliggöra snabb handläggning och beslut med kort varsel föreslås att 
kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut enligt i 13 § Covid-19-
lagen. Beslut enligt delegation förutsätter att hinder mot detta inte föreligger enligt lag.  
 

Juridisk bedömning  

I 13 § Covid-19-lagen har införts en möjlighet för regeringen att låta en kommun meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Det är endast platser 
som allmänheten typiskt sett har tillträde som avses.  
 
Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten 
ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 
 
Det är kommunfullmäktige som beslutar om föreskrifter enligt Covid-19-lagen, om regeringen 
ger kommunen ett sådant bemyndigande. Eftersom ett sådant beslut kan vara brådskande 
föreslås att fullmäktige delegerar beslutanderätten till kommunstyrelsen.  
 
Beslut med stöd av delegation får inte fattas om detta strider mot lag. Det finns ett generellt 
delegeringsförbud i 5 kap 1 § kommunallagen vad gäller ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen.  
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Det är i dagsläget oklart i vad mån beslut om föreskrifter enligt Covid-19-lagen kan delegeras 
till kommunstyrelsen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) uttalade i sitt remissvar 
angående Covid-19-lagen att kommunfullmäktiges möjlighet att delegera beslutanderätten till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd gäller under förutsättning att ärendet inte är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt enligt 5kap 1 § kommunallagen. SKR påtalade i sitt 
yttrande också det vara önskvärda med en flexibilitet för den händelse ett behov av förbud 
gällande viss plats uppkommer med kort varsel. SKR ansåg det vara angeläget att detta belyses 
av regeringen i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Det framgår emellertid inte i förarbetena till 
Covid-19-lagen huruvida delegering är möjlig.  
 
Trots den osäkerhet som finns avseende kommunfullmäktiges möjlighet att delegera beslut om 
föreskrifter enligt Covid-19-lagen till kommunstyrelsen, bör det ändå beslutas om en sådan 
delegation. En delegering av beslutanderätten kan nämligen vara nödvändig eftersom ett 
sådant beslut kan vara mycket brådskande för att förhindra spridning av Covid-19. I en sådan 
situation är det inte möjligt att invänta beslut av kommunfullmäktige.  
 
Delegationen till kommunstyrelsen ska alltså gälla under förutsättning av att hinder mot detta 
inte föreligger enligt lag. Skulle det framkomma att en sådan delegation att fatta beslut enligt 
Covid-19-lagen inte är möjlig, åligger det kommunstyrelsen att lyfta ärendet till fullmäktige.  
 
Förvaltningen bedömer vidare att det inte är möjligt för kommunstyrelsen att delegera 
beslutanderätten vidare på grund av ärendets ingripande karaktär och art, det vill säga ett 
beslut om föreskrifter om förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan 
liknande plats. Vid brådskande fall finns däremot en möjlighet att fatta ett så kallat 
ordförandebeslut, förutsatt att beslutanderätten delegerats till kommunstyrelsen.  
 

Bakgrund 

Tidigare har regeringen – utöver ordningslagen och smittskyddslagen – till stor del saknat 
lagstöd för att kunna utfärda förordningar för att förhindra eller begränsa smittspridning av 
sjukdomen Covid-19.  Den 10 januari 2021 trädde dock den nya tillfälliga lagen (2021:4) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i kraft. Den sk. 
Covid-19-lagen medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att 
hindra eller begränsa smittspridning. Lagen gäller till och med september 2021.  
 
Med stöd av Covid-19-lagen har regeringen hittills utfärdat en förordning (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning covid-19 varigenom krav ställs avseende till 
exempel gym- och idrottsanläggningar, badhus och handelsplatser. Genom förordningen 
införs också ett förbud att upplåta lokaler för privata tillställningar som omfattar fler än åtta 
personer. 
 
Fler förordningar kan komma att utfärdas och i 13 § Covid-19-lagen har införts en möjlighet 
för regeringen att låta en kommun meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på 
en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. Än så länge har regeringen varken utfärdat eller flaggat för att något 
sådant beslut är på väg. Nya föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan dock komma mycket 
snabbt. Det är därför angeläget att kommunen förbereder sig så gott det går för att kunna fatta 
brådskande beslut i anledning av Covid-19-lagen. Därför föreslår förvaltningen att beslut om 
föreskrifter enligt Covid-19-lagen delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, 
under förutsättning att detta inte strider mot lag. 
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Verksamhetens bedömning 

Verksamheten föreslår att beslut om föreskrifter enligt 13 § Covid-19-lagen delegeras från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, under förutsättning att detta inte strider mot lag.  
 
En delegering av beslutanderätten är en förutsättning för att kunna fatta brådskande beslut för 
att förhindra spridning av Covid-19. Se vidare Juridisk bedömning och Bakgrund ovan.   
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Ärendet angår inte direkt kommunfullmäktiges strategiska mål. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  
Ärendet syftar till att minska spridningen av Covid-19. Detta ligger i linje med Mål 3 i Agenda 
2030 som avser åtgärder för att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar.  

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Eftersom Covid-19-lagen är ny finns det i reglementet för kommunstyrelsen inte någon 
möjlighet att fatta beslut om föreskrifter med stöd av lagen.  
 
Covid-19-lagen gäller till och med september 2021. Med anledning av att lagen är tillfällig 
föreslås ingen ändring av reglementet utan bemyndigandet till kommunstyrelsen sker genom 
delegation i detta beslut, om fullmäktige så beslutar 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Möjligheten att fatta brådskande beslut för att hindra smittspridning av Covid-19 är mycket 
viktigt ur ett medborgar- och brukarperspektiv. 
 

Ekonomisk bedömning 

Såvitt kan bedömas i dagsläget medför delegationen inte några ekonomiska konsekvenser. Om 
det blir aktuellt för kommunstyrelsen att fatta beslut enligt Covid-19-lagen enligt delegation får 
de ekonomiska konsekvenserna redovisas i det då aktuella ärendet. 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter 
med stöd av 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 (Covid-19-lagen). 

2. Beslutet gäller under förutsättning att dels regeringen bemyndigat kommunen att 
fatta beslut enligt 13 § Covid-19-lagen, dels att beslut på delegation är förenligt 
med gällande lagar och förordningar.  

3. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av giltigheten av Covid-19-
lagen. 
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Haleh Lindqvist 
Kommundirektör Erik Lindskog 
 Administrativ chef  
 
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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 § 39/2021 

Delegering av beslut om föreskrift enligt Covid-19-lagen (Dnr 
KS2021/0105) 

Den 10 januari 2021 trädde lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 ikraft. Den sk. Covid-19-lagen medför möjligheter för 
regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att hindra eller begränsa smittspridning.  
 
Lagen är tillfällig och gäller till och med september 2021. 
 
I 13 § Covid-19-lagen har införts en möjlighet för regeringen att låta en kommun meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Än så länge har 
regeringen inte fattat beslut om att ge kommuner ett sådant bemyndigande.  
 
Nya bemyndiganden, föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan komma mycket snabbt. Det är 
därför angeläget att Kungälvs kommun förbereder för att kunna fatta brådskande beslut i 
anledning av Covid-19-lagen, om regeringen skulle ge kommunen ett sådant bemyndigande.  
 
För att möjliggöra snabb handläggning och beslut med kort varsel föreslås att 
kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut enligt i 13 § Covid-19-
lagen. Beslut enligt delegation förutsätter att hinder mot detta inte föreligger enligt lag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delegering av beslut om föreskrift enligt Covid-19-lagen 

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter 
med stöd av 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 (Covid-19-lagen). 

2. Beslutet gäller under förutsättning att dels regeringen bemyndigat kommunen att 
fatta beslut enligt 13 § Covid-19-lagen, dels att beslut på delegation är förenligt 
med gällande lagar och förordningar.  

3. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av giltigheten av Covid-19-
lagen. 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 
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Handläggarens namn 
Johan Sjöholm  

2021-01-27 

 
 
 
 

Svar på motion om att inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för 
barn som utsätts för våld i hemmet (Dnr KS2020/1451-3) 

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Matilda Jansson (L) och Kerstin Pettersson (L) angående inrätta 
en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet.  
 
Förvaltningen arbetar aktivt med frågan och kommer fortsätta implementera förhållningssättet 
signs of safety och barnkonventionen i det operativa arbetet. Kungälvs kommun har avtal med 
Göteborgs Stad vad gäller Barnahuset. Vid Barnahuset sker samverkar med socionomer, polis, 
åklagare, barnläkare och psykologer när det finns misstanke om att barn utsatts för misshandel, 
sexuella övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning. Rutiner finns dessutom upprättade i 
kvalitetsledningssystemet inom sektor Trygghet och Stöd.  
 
En handlingsplan kring stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet överensstämmer 
med antagen plan kring Trygg i Kungälv och området ”Motverka våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld och förtryck”. Frågan omfattas i planens aktivitet kring att revidera 
befintlig anvisning, våld i nära relationer.  
 
Förslag till beslut:  

 
1. Motionen avslås med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv 

(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation 
konkretiseras.  

2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer 
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet 
innefattas.  

3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under 
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.   

 

Juridisk bedömning  

Utifrån FN:s konvention om barns rättigheter ska skydd, omvårdnad och integritet alltid 
komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn. Den 1 januari 2020 blev konventionen 
lag i Sverige. 
 
Som barn räknas alla människor under 18 år. Svensk lagstiftning som berör brott mot barn 
finns specificerat i brottsbalken. 
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Bakgrund 

En motion har inkommit från Matilda Jansson (L) och Kerstin Pettersson (L) angående inrätta 
en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet.  I motionen 
beskrivs att våld mot barn ökat nationellt. Hänvisning sker även till det svenska lagstadgande 
av barnkonventionen och samhällets skyldighet att uppfylla samt respektera barns rättigheter 
att inte utsättas för våld i hemmet 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet. 
Sektor Trygghet och Stöd kommer att fortsätta implementera förhållningssättet signs of safety 
och barnkonventionen i direkt operativt arbete. Kungälvs kommun har avtal med Göteborgs 
Stad vad gäller Barnahuset. Vid Barnahuset sker samverkar med socionomer, polis, åklagare, 
barnläkare och psykologer när det finns misstanke om att barn utsatts för misshandel, sexuella 
övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning. Rutiner finns dessutom upprättade i 
kvalitetsledningssystemet inom sektor Trygghet och Stöd.  
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet är relevant från befintliga strategiska 
mål, resultatmål samt politiska uppdrag. Under 2021 finns politiskt uppdrag kring översyn och 
samordning inom det förebyggande arbetet. 
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Mål 16 i Agenda 2030 är fredliga och inkluderande samhällen. Underliggande delmål 2 
innefattar att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller 
tortyr mot barn. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
I program social hållbarhet (Dnr KS2019/0202) är trygghet är prioriterat område med 
underliggande målet att motverka våld i nära relationer.  
 
Programmet konkretiseras i plan Trygg i Kungälv (Dnr KS2020/162). Framtagande av 
handlingsplan kring att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet överensstämmer 
med planens aktivitet kring att revidera befintlig anvisning, våld i nära relationer 
(KS2018/1281). 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

 
Att skydda barn mot alla former av våld är en av samhällets viktigaste uppgifter. Nationella 
kartläggningar från exempelvis Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) samt 
Barnombudsmannen (BO) synliggör betydelsen av ett fortsatt aktivt arbete med frågan 
nationellt, regionalt och lokalt.  
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Ekonomisk bedömning 

 
Insatser utifrån stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet finansieras via 
förvaltningens ordinarie budget.  
 

Förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv 
(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation 
konkretiseras.  

2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer 
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet 
innefattas.  

3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under 
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.   

 
 

 
Haleh Lindqvist  Lena Arnfelt  
Kommundirektör  Sektorchef Trygghet och Stöd  
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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KOMMUNSTYRELSEN 
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 § 41/2021 

Svar på motion om inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn 
som utsätts för våld i hemmet (Dnr KS2020/1451) 

 
En motion har inkommit från Matilda Jansson (L) och Kerstin Pettersson (L) angående inrätta 
en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet. 
 
Förvaltningen arbetar aktivt med frågan och kommer fortsätta implementera förhållningssättet 
signs of safety och barnkonventionen i det operativa arbetet. Kungälvs kommun har avtal med 
Göteborgs Stad vad gäller Barnahuset. Vid Barnahuset sker samverkar med socionomer, polis, 
åklagare, barnläkare och psykologer när det finns misstanke om att barn utsatts för misshandel, 
sexuella övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning. Rutiner finns dessutom upprättade i 
kvalitetsledningssystemet inom sektor Trygghet och Stöd.  
 
En handlingsplan kring stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet överensstämmer 
med antagen plan kring Trygg i Kungälv och området ”Motverka våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld och förtryck”. Frågan omfattas i planens aktivitet kring att revidera 
befintlig anvisning, våld i nära relationer.  
 
Förslag till beslut:  

 
1. Motionen avslås med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv 

(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation 
konkretiseras.  

2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer 
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet 
innefattas.  

3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under 
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.   

 
Utskottet för trygghet och stöd föreslår att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn 
som utsätts för våld i hemmet 
Bilaga Motion Våld 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 3 februari 2021 
Protokollsutdrag - Svar på motion om inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn 
som utsätts för våld i hemmet - Utskottet för Trygghet och stöd  

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv 
(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation 
konkretiseras.  

2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer 
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet 
innefattas.  
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3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under 
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.   

__________ 
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Motion   
Inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet.  
  
Våld är mer än det som går att se   
Mot bakgrund av nationella indikationer på att våld mot barn ökat behöver Kungälvs 
kommun agera kraftfullt och förebyggande.  
Barn måste få ett starkare skydd från alla former av våld. Artikel 19 i barnkonventionen, som 
i år blivit svensk lag, har en bred definition av våld. Här inkluderas exempelvis även psykisk 
misshandel och att bli försummad.   
Kunskapen om konsekvenserna av våld mot barn behöver öka. Det är idag tydligt att vissa 
former av psykiskt våld kan skada mer än fysiskt våld riktat mot barnet. Att våldet inte bara 
skadar fysiskt utan också påverkar barnets självbild, relationer och möjligheter att må bra 
och lyckas skapa ett bra liv senare.  
Skyddet för barn måste stärkas i enlighet med barnets rättigheter i barnkonventionen och 
konventionens breda definition av våld och rådande lagstiftning utvidgas för att innefatta allt 
skadligt våld mot barn.   
 
Förslag  

• Beredningen för trygghet och stöd får i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att 
stärka skyddet mot barn som utsätts för all form av våld i hemmet.   

  
 
Matilda Jansson   
Kerstin Petersson  
Liberalerna   
Kungälv   
 

2020-09-01 
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 § 11/2021 

Svar på motion om inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn 
som utsätts för våld i hemmet (Dnr KS2020/1451) 

En motion har inkommit från Matilda Jansson (L) och Kerstin Pettersson (L) angående inrätta 
en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet.  
 
Förvaltningen arbetar aktivt med frågan och kommer fortsätta implementera förhållningssättet 
signs of safety och barnkonventionen i det operativa arbetet. Kungälvs kommun har avtal med 
Göteborgs Stad vad gäller Barnahuset. Vid Barnahuset sker samverkar med socionomer, polis, 
åklagare, barnläkare och psykologer när det finns misstanke om att barn utsatts för misshandel, 
sexuella övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning. Rutiner finns dessutom upprättade i 
kvalitetsledningssystemet inom sektor Trygghet och Stöd.  
 
En handlingsplan kring stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet överensstämmer 
med antagen plan kring Trygg i Kungälv och området ”Motverka våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld och förtryck”. Frågan omfattas i planens aktivitet kring att revidera 
befintlig anvisning, våld i nära relationer.  
 
Förslag till beslut:  

 
1. Motionen avslås med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv 

(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation 
konkretiseras.  

2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer 
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet 
innefattas.  

3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under 
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn 
som utsätts för våld i hemmet 
Bilaga Motion Våld 
 
Yrkanden  
Ancy Wahlgren (UP): Motionen anses besvarad istället för avslås.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar att anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv 
(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation 
konkretiseras.  
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2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer 
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet 
innefattas.  

3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under 
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.   

__________ 
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 § 41/2021 

Svar på motion om inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn 
som utsätts för våld i hemmet (Dnr KS2020/1451) 

 
En motion har inkommit från Matilda Jansson (L) och Kerstin Pettersson (L) angående inrätta 
en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet. 
 
Förvaltningen arbetar aktivt med frågan och kommer fortsätta implementera förhållningssättet 
signs of safety och barnkonventionen i det operativa arbetet. Kungälvs kommun har avtal med 
Göteborgs Stad vad gäller Barnahuset. Vid Barnahuset sker samverkar med socionomer, polis, 
åklagare, barnläkare och psykologer när det finns misstanke om att barn utsatts för misshandel, 
sexuella övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning. Rutiner finns dessutom upprättade i 
kvalitetsledningssystemet inom sektor Trygghet och Stöd.  
 
En handlingsplan kring stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet överensstämmer 
med antagen plan kring Trygg i Kungälv och området ”Motverka våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld och förtryck”. Frågan omfattas i planens aktivitet kring att revidera 
befintlig anvisning, våld i nära relationer.  
 
Förslag till beslut:  

 
1. Motionen avslås med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv 

(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation 
konkretiseras.  

2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer 
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet 
innefattas.  

3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under 
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.   

 
Utskottet för trygghet och stöd föreslår att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn 
som utsätts för våld i hemmet 
Bilaga Motion Våld 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 3 februari 2021 
Protokollsutdrag - Svar på motion om inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn 
som utsätts för våld i hemmet - Utskottet för Trygghet och stöd  

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv 
(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation 
konkretiseras.  

2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer 
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet 
innefattas.  



12 Svar på motion om inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet - KS2020/1451-5 Protokollsutdrag - Svar på motion om inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet - Kommunstyrelsen : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 17 februari 2021

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-02-17 
Sida  2 (2) 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under 
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.   

__________ 
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