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000 Dagordning -   :

Denna behandling '000 Dagordning' har inget tjänsteutlåtande.



2 Utseende av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll -   :

Denna behandling '2 Utseende av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll' har inget tjänsteutlåtande.



3 Fastställande av dagordning -   :

Denna behandling '3 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.



4 Rapport från kommunstyrelsens ordförande -   :

Denna behandling '4 Rapport från kommunstyrelsens ordförande' har inget tjänsteutlåtande.



5 Dialog Kultur- och fritidsberedningen angående uppdrag gällande besöksnäringen -   :

Denna behandling '5 Dialog Kultur- och fritidsberedningen angående uppdrag gällande besöksnäringen' har inget

tjänsteutlåtande.
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Tjänsteskrivelse

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH 
ANLÄGGNINGAR

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

1(3) 

Handläggarens namn
Krisztian Borbély 

1/26/2022

Taxa friskolor Oasen simhall  (Dnr KS2021/0516-1)
Sammanfattning
Kungälvs kommun betalar ut bidrag i form av grundbelopp till fristående grundskolor med 
elever folkbokförda i Kungälvs kommun. I grundbeloppet ingår ersättning för 
simundervisning.

Då fristående grundskolor får ersättning för simundervisning ifrån Kungälvs kommun 
innebär det att de fristående grundskolorna ska betala för den tid som de nyttjar kommunens 
simhall. 

Det har tidigare inte funnits någon taxa för fristående verksamheter och därför behövs en 
ny taxa införas för detta ändamål.

Ekonomisk bedömning: En ökad intäkt till Kungälvs kommun på cirka 50 000 kr per år.

Förslag till beslut:
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall på 400 
kronor per tillfälle. 

Juridisk bedömning 
Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Enligt skollagen (2010:800) ska det grundbelopp fristående huvudmän får täcka kostnaderna 
för bland annat undervisning (10 kap. 37 – 3 8 §§). I skolförordningen (2011:185) förtydligas 
det att undervisning avser kostnader för skolans rektor och andra anställda med 
ledningsuppgifter, undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, 
kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader.

I läroplan för grundskolan (SKOLFS 2010:37) beskrivs det att simundervisning ska ske.

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 
som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får 
dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.

Enligt 6 § får kommuner inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.
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Sammanfattningsvis bedöms kostnad för simundervisning omfattas av det grundbelopp 
kommunerna betalar ut till fristående huvudmän. Att införa en taxa för fristående 
grundskolors nyttjande kommunens simhall bedöms vara juridiskt korrekt.

Bakgrund
Ärendet har initierats av kommunens ekonomer och statistik har tagits fram av kommunens 
ekonomer och fritidskonsulenter med hjälp av statistik från bokningssystemet vid Oasen 
simhall. 

Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att friskolorna erhåller stöd från kommunen för att bedriva 
idrottslektioner enligt läroplanen, och bör därför betala för sin simverksamhet i Oasen 
simhall.

Taxan bör börja gälla vid skolårets start, augusti 2022. Då hinner förvaltningen i god tid 
förankra med våra friskolor och hitta en säker hantering kring fakturering.  

Totalt handlar det om 609 barn, som erhåller simskoleundervisning i Oasens simhall vid 
skolorna Fredkullaskolan, Strandskolan, Älvkullen och Friskolan i Kärna. 
Kungälvs kommun betalar ut stöd till dessa skolor för att bedriva bland annat 
simskoleundervisning med 114 kronor per elev. Fram till nu har skolorna inte betalat något 
för att hyra in sig i Oasen simhall. Varje skola nyttjar Oasen simhall 1,33 h/vecka, totalt 47,3 
h/år. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Förslaget bidrar till att säkerställa likvärdig lokalkvalitet i skolverksamhet och skapar 
förutsättningar för kvalitativa lokaler i framtiden. 
Ärendet är relevant med koppling till målet om god utbildning för alla, ur Agenda 2030.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet bedöms ej strida mot övriga styrdokument. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Simning ingår i ämnet idrott och hälsa i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. Att lära sig simma är viktigt för att kunna nyttja hav och sjöar samt för att 
kunna förhindra olyckor. Att simma är också en fysisk aktivitet som många utövar som 
träning eller motion. Simundervisning ska anordnas inom ämnet idrott- och hälsa i låg-, 
mellan- och högstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer. 
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Ekonomisk bedömning
Den nya taxan för fristående grundskolor innebär en ökad intäkt för kommunen på ca 
50 000 kronor per år. 

Förslag till beslut
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall på 400 
kronor per tillfälle. 

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling 

Expedieras till: Krisztian Borbely, Katarina Vallström 

För kännedom till:
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Friskolor - Idrottshallar och simhall
Datum: 2020-06-30, 2020-08-20

"För information - Referens"
1/15/2020 år 2020

SIMHALL - OASEN Antal elever Bidrag/elev Totalt bidrag/år Tim/vecka Antal veckor Totalt antal tim/år Pris/tim Totalt pris/år Simhall Prisexempel: Friskola Föreningar Företag
åk 1-9 simbad per läsår 400 kr Ale kommun 395 kr

Partille kommun
Fredkulla 105 114 kr 11,970 kr 1.33 35.6 47.3 400 kr 18,939 kr 1 tim 20 min/vecka
Strandskolan 198 114 kr 22,572 kr 1.33 35.6 47.3 400 kr 18,939 kr 1 tim 20 min/vecka Kungälvs kommun Ungdom: 100 kr 800 kr
Älvkullen 110 114 kr 12,540 kr 35.6 0.0 400 kr 0 kr Enstaka tillfällen 6-8 st/år Vuxna: 225 kr 800 kr
Friskolan i Kärna 196 114 kr 22,344 kr 0.67 35.6 23.9 400 kr 9,541 kr 40 min/vecka
Totalt antal elever: 609

Bokningen ska läggas in i bokningssystemet Royal
Antal elever Inträde ungdom Kostnad entré Banhyra Totalt pris Boka och då blir det automatiskt en kundfaktura

Priskalkyl Oasen 12 25 kr 300 kr 100 kr 400 kr till friskolan. Intäkten hamnar hos Fritid. 
"Halvklass" Ny taxa som ska behandlas i utskottet + KS
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-02-16
Sida 24 (38)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 37/2022

Taxa friskolor Oasen simhall (Dnr KS2021/0516)
Sammanfattning
Kungälvs kommun betalar ut bidrag i form av grundbelopp till fristående grundskolor med 
elever folkbokförda i Kungälvs kommun. I grundbeloppet ingår ersättning för 
simundervisning.

Då fristående grundskolor får ersättning för simundervisning ifrån Kungälvs kommun 
innebär det att de fristående grundskolorna ska betala för den tid som de nyttjar kommunens 
simhall. 

Det har tidigare inte funnits någon taxa för fristående verksamheter och därför behövs en 
ny taxa införas för detta ändamål.

Ekonomisk bedömning: En ökad intäkt till Kungälvs kommun på cirka 50 000 kr per år.

Förslag till beslut:
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall på 400 
kronor per tillfälle. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa friskolor Oasen simhall
Bilaga Friskolor och simhall

Förslag till kommunfullmäktige
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens 
simhall på 400 kronor per tillfälle. 

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-02-16
Sida 24 (38)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 37/2022

Taxa friskolor Oasen simhall (Dnr KS2021/0516)
Sammanfattning
Kungälvs kommun betalar ut bidrag i form av grundbelopp till fristående grundskolor med 
elever folkbokförda i Kungälvs kommun. I grundbeloppet ingår ersättning för 
simundervisning.

Då fristående grundskolor får ersättning för simundervisning ifrån Kungälvs kommun 
innebär det att de fristående grundskolorna ska betala för den tid som de nyttjar kommunens 
simhall. 

Det har tidigare inte funnits någon taxa för fristående verksamheter och därför behövs en 
ny taxa införas för detta ändamål.

Ekonomisk bedömning: En ökad intäkt till Kungälvs kommun på cirka 50 000 kr per år.

Förslag till beslut:
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall på 400 
kronor per tillfälle. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa friskolor Oasen simhall
Bilaga Friskolor och simhall

Förslag till kommunfullmäktige
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens 
simhall på 400 kronor per tillfälle. 

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-02-16
Sida 24 (38)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 37/2022

Taxa friskolor Oasen simhall (Dnr KS2021/0516)
Sammanfattning
Kungälvs kommun betalar ut bidrag i form av grundbelopp till fristående grundskolor med 
elever folkbokförda i Kungälvs kommun. I grundbeloppet ingår ersättning för 
simundervisning.

Då fristående grundskolor får ersättning för simundervisning ifrån Kungälvs kommun 
innebär det att de fristående grundskolorna ska betala för den tid som de nyttjar kommunens 
simhall. 

Det har tidigare inte funnits någon taxa för fristående verksamheter och därför behövs en 
ny taxa införas för detta ändamål.

Ekonomisk bedömning: En ökad intäkt till Kungälvs kommun på cirka 50 000 kr per år.

Förslag till beslut:
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall på 400 
kronor per tillfälle. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa friskolor Oasen simhall
Bilaga Friskolor och simhall

Förslag till kommunfullmäktige
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens 
simhall på 400 kronor per tillfälle. 

__________
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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(3) 

Handläggarens namn 
Oskar Ivarsson  

2022-02-16 

Utbetalning av partistöd 2022 (Dnr KS2020/2056-1) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistödet. Partistöd utbetalas 
årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2022 till: 

Socialdemokraterna: 163 600 kr (15 mandat * 10 000 + 13 600) 
Moderaterna: 133 600 kr (12 mandat * 10 000 + 13 600)  
Sverigedemokraterna: 93 600 kr (8 mandat * 10 000 + 13 600) 
Utvecklingspartiet: 73 600 kr (6 mandat * 10 000 + 13 600) 
Liberalerna: 63 600 kr (5 mandat * 10 000 + 13 600) 
Centerpartiet: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Kristdemokraterna: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Vänsterpartiet: 43 600 kr (3 mandat * 10 000 + 13 600) 
Miljöpartiet: 33 600 kr (2 mandat * 10 000 + 13 600) 

Av kommunallagen framgår: ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till 
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).” 

Juridisk bedömning  

Förslaget bedöms vara förenligt med kommunallagen.  

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de förändringar i kommunallagen som gäller 
från innevarande mandatperiod. Lagstiftarens krav att Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut 
om utbetalning minst en gång per år och att detta inte kan delegeras, kan synas överflödigt. 
Utbetalningen har hittills varit en verkställighet av de regler fullmäktige fastställt. Kravet får 
dock ses mot bakgrund av de nya reglerna om fastställda innehavare av mandat enligt vallagen 
och kravet på redovisning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2014 (KF § 137) bland annat att anta regler 
för partistöd i Kungälvs kommun. Varje parti med representation Kommunfullmäktige 
erhåller per år dels  

ett grundstöd som uppgår till 13 600 kr per parti och år, samt 
ett mandatstöd som uppgår till 10 000 kronor per mandat och år. 
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Nivån för partistödet skall prövas i början på varje mandatperiod.  
 
Det lokala partistödet i Kungälvs kommun utgår till partier som är representerade i enlighet 
med vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) 4 kap. 30 §.  

 
Alla partier inkom med redovisning för 2021 i tid.  
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningen har noterat att alla partier har kommit in med redovisning i tid och gör ingen 
övrig bedömning utöver det.  Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om att betala ut 
partistöd i enlighet med angiven redovisning samt regler för kommunalt partistöd i Kungälvs 
kommun. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Ärendet har ingen direkt koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål.  
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Ärendet har viss koppling till mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen där delmålen 
nedan särskilt kan nämnas.  
 
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.  
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande 
på alla nivåer 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Antaget styrdokument ”Regler för kommunalt partistöd i Kungälvs kommun” reglerar 
förutom kommunallagen möjligheten och formerna för utbetalning av partistöd.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Alla partier representerade i kommunfullmäktige behandlas på samma sätt utifrån regler för 
kommunalt partistöd i Kungälvs kommun.  
 

Ekonomisk bedömning 

Den totala summan för partistöd i Kungälvs kommun enligt ovan uträkning ligger på 648 800 
kr. Finansiering sker inom budgeterad ram. 
 

Förslag till kommunfullmäktige  

Partistöd utbetalas till partierna i Kommunfullmäktige i enlighet med angiven 
redovisning samt regler för kommunalt partistöd i Kungälvs kommun enligt 
nedan:  
 
Socialdemokraterna: 163 600 kr 
Moderaterna: 133 600 kr 
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Sverigedemokraterna: 93 600 kr  
Utvecklingspartiet: 73 600 kr  
Liberalerna: 63 600 kr  
Centerpartiet: 53 600 kr  
Kristdemokraterna: 53 600 kr  
Vänsterpartiet: 43 600 kr  
Miljöpartiet: 33 600 kr  

 
 

 
Haleh Lindqvist  Erik Lindskog  
kommundirektör  administrativ chef  
 
 
Expedieras till:   Ekonomienheten, SOLTAK AB 

För kännedom till:  
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-02-16
Sida 25 (38)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 38/2022

Utbetalning av partistöd 2022 (Dnr KS2022/0217)
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistödet. Partistöd utbetalas 
årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2022: 

Socialdemokraterna: 163 600 kr (15 mandat * 10 000 + 13 600)
Moderaterna: 133 600 kr (12 mandat * 10 000 + 13 600) 
Sverigedemokraterna: 93 600 kr (8 mandat * 10 000 + 13 600)
Utvecklingspartiet: 73 600 kr (6 mandat * 10 000 + 13 600)
Liberalerna: 63 600 kr (5 mandat * 10 000 + 13 600)
Centerpartiet: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600)
Kristdemokraterna: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600)
Vänsterpartiet: 43 600 kr (3 mandat * 10 000 + 13 600)
Miljöpartiet: 33 600 kr (2 mandat * 10 000 + 13 600)

Av kommunallagen framgår: ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat 
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin 
(partistöd).”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utbetalning av partistöd 2022
Redovisning - Socialdemokraterna
Redovisning - Moderaterna
Redovisning - Sverigedemokraterna 
Redovisning - Utvecklingspartiet 
Redovisning - Liberalerna
Redovisning - Centerpartiet
Redovisning - Kristdemokraterna 
Redovisning - Vänsterpartiet 
Redovisning - Miljöpartiet

Yrkande 
Erik Andreasson (V): Ärendet återremitteras till nästa KS då det saknas underlag vid 
beslutstillfället.

Marcus Adiels (M): Avslag på Erik Andreassons (V) yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut och 
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Nej-röst för bifall till Erik Andreassons (V) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag till 
beslut.

Ledamot Ja Nej Avstår
Linda Åshamre (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Erik Martinsson (MP) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Ancy Wahlgren (UP) X
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) X
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) X
Rolf Carlsson (SD) x
Gun-Marie Daun(KD) x
Marcus Adiels (M) X

Summa: 10 5 0

Förslag till kommunfullmäktige
Partistöd utbetalas till partierna i Kommunfullmäktige i enlighet med angiven 
redovisning samt regler för kommunalt partistöd i Kungälvs kommun enligt 
nedan: 

Socialdemokraterna: 163 600 kr
Moderaterna: 133 600 kr
Sverigedemokraterna: 93 600 kr 
Utvecklingspartiet: 73 600 kr 
Liberalerna: 63 600 kr 
Centerpartiet: 53 600 kr 
Kristdemokraterna: 53 600 kr 
Vänsterpartiet: 43 600 kr 
Miljöpartiet: 33 600 kr 

__________
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet.
Ancy Wahlgren (UP) lämnar en anteckning till protokollet. 

Expedieras till: Ekonomienheten, SOLTAK AB
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§ 38/2022

Utbetalning av partistöd 2022 (Dnr KS2022/0217)
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistödet. Partistöd utbetalas 
årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2022: 

Socialdemokraterna: 163 600 kr (15 mandat * 10 000 + 13 600)
Moderaterna: 133 600 kr (12 mandat * 10 000 + 13 600) 
Sverigedemokraterna: 93 600 kr (8 mandat * 10 000 + 13 600)
Utvecklingspartiet: 73 600 kr (6 mandat * 10 000 + 13 600)
Liberalerna: 63 600 kr (5 mandat * 10 000 + 13 600)
Centerpartiet: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600)
Kristdemokraterna: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600)
Vänsterpartiet: 43 600 kr (3 mandat * 10 000 + 13 600)
Miljöpartiet: 33 600 kr (2 mandat * 10 000 + 13 600)

Av kommunallagen framgår: ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat 
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin 
(partistöd).”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utbetalning av partistöd 2022
Redovisning - Socialdemokraterna
Redovisning - Moderaterna
Redovisning - Sverigedemokraterna 
Redovisning - Utvecklingspartiet 
Redovisning - Liberalerna
Redovisning - Centerpartiet
Redovisning - Kristdemokraterna 
Redovisning - Vänsterpartiet 
Redovisning - Miljöpartiet

Yrkande 
Erik Andreasson (V): Ärendet återremitteras till nästa KS då det saknas underlag vid 
beslutstillfället.

Marcus Adiels (M): Avslag på Erik Andreassons (V) yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut och 
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Nej-röst för bifall till Erik Andreassons (V) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag till 
beslut.

Ledamot Ja Nej Avstår
Linda Åshamre (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Erik Martinsson (MP) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Ancy Wahlgren (UP) X
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) X
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) X
Rolf Carlsson (SD) x
Gun-Marie Daun(KD) x
Marcus Adiels (M) X

Summa: 10 5 0

Förslag till kommunfullmäktige
Partistöd utbetalas till partierna i Kommunfullmäktige i enlighet med angiven 
redovisning samt regler för kommunalt partistöd i Kungälvs kommun enligt 
nedan: 

Socialdemokraterna: 163 600 kr
Moderaterna: 133 600 kr
Sverigedemokraterna: 93 600 kr 
Utvecklingspartiet: 73 600 kr 
Liberalerna: 63 600 kr 
Centerpartiet: 53 600 kr 
Kristdemokraterna: 53 600 kr 
Vänsterpartiet: 43 600 kr 
Miljöpartiet: 33 600 kr 

__________
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet.
Ancy Wahlgren (UP) lämnar en anteckning till protokollet. 

Expedieras till: Ekonomienheten, SOLTAK AB
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MILJÖENHETEN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

    ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv

    TELEFON 0303-23 80 00 vx

    E -POST kommun@kungalv.se

    HEMSIDA www.kungalv.se

Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom 
Nordöns naturreservat (Dnr MOBNM-2021-2083)
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götaland (tidigare Göteborgs och Bohus län) inrättade 1986 ett naturreservat 
(tidigare naturvårdsområde, enligt 19 § naturvårdslagen, beslut 1986-06-16, dnr 11.126-428-86) som 
innefattar Nordön och Vrångholmen med omkringliggande vattenområde samt en mindre 
landsträcka på fastlandssidan, se karta i bilaga 1. I samband med beslut om att inrätta 
naturreservatet beslutades även att delegera befogenheten att besluta i ärenden om tillstånd/dispens 
till Kungälvs kommun (enligt 43 § naturvårdslagen). Detta gäller i ärenden där det enligt 
föreskrifterna för naturreservatet krävs tillstånd att få utföra vissa åtgärder, bland annat uppföra ny 
byggnad, anlägga ny brygga eller båthamn, muddra och att anordna upplag. Efter Länsstyrelsens 
beslut om delegation enligt ovan så beslutade kommunstyrelsen att överlåta ansvaret för 
tillståndsprövningar till dåvarande byggnadsnämnden (1987-04-14).

Det är däremot Länsstyrelsen som handlägger dispensansökningar från 
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken och som också har tillsynsansvar gällande 
strandskyddet men även för naturreservatbestämmelserna. Det medför att det i de flesta 
ansökningsärendena blir en dubbelprövning då kommunen ska pröva tillstånd enligt föreskrifterna 
för reservatet medan Länsstyrelsen ska pröva strandskyddsdispens för till exempel en brygga. Den 
beskrivna situationen ovan gäller endast för Nordöns naturreservat, för övriga statliga reservat i 
Kungälvs kommun är det Länsstyrelsen som handlägger prövningsärenden och har tillsynsansvar 
gällande strandskydd och reservatsbestämmelser.

Prövning av ärenden gällande tillstånd för åtgärder inom naturreservat kan betraktas som ett 
”sällanärende”. Detta innebär att det är svårt att få till den effektivitet som erhålls när man 
återkommande handlägger en viss typ av ärende. Miljöenheten ser det också som en försvårande 
omständighet att två myndigheter ska pröva en viss åtgärd. Det är inte effektivt och blir även rörigt 
för den som söker tillstånd/dispens att två myndigheter ska hantera ärendet och kan göra olika 
bedömningar. Miljöenheten anser att det skulle bli en förenkling och förbättring för den som 
söker dispens respektive tillstånd att inte behöva hantera frågan gentemot två myndigheter. Från 
samhällssynpunkt bedömer vi också att det blir en förbättring i utnyttjande av resurser hos 
kommun och länsstyrelse. Därför föreslår miljöenheten att Kungälvs kommun lämnar in en 
begäran till Länsstyrelsen i Västra Götaland om att de återtar beslutsrätten gällande 
tillståndsärenden enligt föreskrifterna för Nordöns naturreservat.
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Bakgrund
Länsstyrelsen i Västra Götaland (tidigare Göteborgs och Bohus län) inrättade 1986 ett naturreservat 
(tidigare naturvårdsområde, enligt 19 § naturvårdslagen, beslut 1986-06-16, dnr 11.126-428-86) som 
innefattar Nordön och Vrångholmen med omkringliggande vattenområde samt en mindre 
landsträcka på fastlandssidan, se karta i bilaga 1. I samband med beslut om att inrätta 
naturreservatet beslutades även att delegera befogenheten att besluta i ärenden om tillstånd/dispens 
till Kungälvs kommun (enligt 43 § naturvårdslagen). Detta gäller i ärenden där det enligt 
föreskrifterna för naturreservatet krävs tillstånd att få utföra vissa åtgärder, bland annat uppföra ny 
byggnad, anlägga ny brygga eller båthamn, muddra och att anordna upplag. Efter Länsstyrelsens 
beslut om delegation enligt ovan så beslutade kommunstyrelsen att överlåta ansvaret för 
tillståndsprövningar till dåvarande byggnadsnämnden (1987-04-14).

Det är däremot Länsstyrelsen som handlägger dispensansökningar från 
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken och som också har tillsynsansvar gällande 
strandskyddet men även för naturreservatbestämmelserna. Det innebär att alltså att Länsstyrelsen är 
den myndighet som har prövnings- och tillsynsansvar för allt som rör strandskydd och 
föreskrifterna för naturreservatet med undantag av tillstånd enligt ovan som är delegerat till 
Kungälvs kommun. Det medför att det i de flesta ansökningsärendena blir en dubbelprövning då 
kommunen ska pröva tillstånd enligt föreskrifterna för reservatet medan Länsstyrelsen ska pröva 
strandskyddsdispens för till exempel en brygga. Inom Nordöns naturreservat gäller strandskydd 
inom i princip hela området. I vissa fall som rör åtgärder i vatten kan den som ska söker även 
behöva göra en anmälan om vattenverksamhet vilket också handläggs av Länsstyrelsen. Den 
beskrivna situationen ovan gäller endast för Nordöns naturreservat, för övriga statliga reservat i 
Kungälvs kommun är det Länsstyrelsen som handlägger prövningsärenden och har tillsynsansvar 
gällande strandskydd och reservatsbestämmelser.

Miljöenhetens bedömning
Prövning av ärenden gällande tillstånd för åtgärder inom naturreservat kan betraktas som ett 
”sällanärende”. På senare år har det handlat om enstaka ansökningar och färre än ett per år. Detta 
innebär att det är svårt att få till den effektivitet som erhålls när man återkommande handlägger en 
viss typ av ärende. Nu behöver den som ska handlägga ärendet på miljöenheten lägga ned en hel 
del tid för att ”fräscha upp” sakfrågan. Miljöenheten ser det också som en försvårande 
omständighet att två myndigheter ska pröva en viss åtgärd. Det är inte effektivt och blir även rörigt 
för den som söker tillstånd/dispens att två myndigheter ska hantera ärendet och kan göra olika 
bedömningar. Miljöenheten ser särskilt detta som ett problem och därför bedömer vi att det är en 
nödvändighet att ha en extra dialog med länsstyrelsen i dessa ärenden om vilka bedömningar de 
gör i sitt ärende om strandskyddsdispens. Miljöenheten anser att det skulle bli en förenkling och 
förbättring för den som söker dispens respektive tillstånd att inte behöva hantera frågan gentemot 
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två myndigheter. Från samhällssynpunkt bedömer vi också att det blir en förbättring i utnyttjande 
av resurser hos kommun och länsstyrelse. Hos länsstyrelsen är detta inga sällanärenden utan de 
handläggs mer rutinmässigt. Därför föreslår miljöenheten att Kungälvs kommun lämnar in en 
begäran till Länsstyrelsen i Västra Götaland om att de återtar beslutsrätten gällande 
tillståndsärenden enligt föreskrifterna för Nordöns naturreservat.

Ekonomisk bedömning
Miljöenheten bedömer att om förslagen flytt av beslutsrätten genomförs så innebär det att 
kostnaden för ansökan och prövning kommer bli lägre för den som söker tillstånd. Miljöenheten 
anser även att det troligen blir en samhällsekonomisk vinst på grund av den samordning av 
prövningsförfarandet som uppnås.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att begära att Länsstyrelsen i Västra Götaland, från Kungälvs 
kommun återtar beslutsrätten att pröva tillstånd enligt föreskrifterna för Nordöns 
naturreservat (delegationen upphör).

Jenny Andersson Kristina Franzén
Miljöinspektör Miljöchef

Expedieras till: Miljöenheten
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§ 446/2021

Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom Nordöns 
naturreservat (Dnr MOBN2021/1192)
Länsstyrelsen i Västra Götaland (tidigare Göteborgs och Bohus län) inrättade 1986 ett 
naturreservat (tidigare naturvårdsområde, enligt 19 § naturvårdslagen, beslut 1986-06-16, dnr 
11.126-428-86) som innefattar Nordön och Vrångholmen med omkringliggande 
vattenområde samt en mindre landsträcka på fastlandssidan, se karta i bilaga 1. I samband 
med beslut om att inrätta naturreservatet beslutades även att delegera befogenheten att 
besluta i ärenden om tillstånd/dispens till Kungälvs kommun (enligt 43 § naturvårdslagen). 
Detta gäller i ärenden där det enligt föreskrifterna för naturreservatet krävs tillstånd att få 
utföra vissa åtgärder, bland annat uppföra ny byggnad, anlägga ny brygga eller båthamn, 
muddra och att anordna upplag. Efter Länsstyrelsens beslut om delegation enligt ovan så 
beslutade kommunstyrelsen att överlåta ansvaret för tillståndsprövningar till dåvarande 
byggnadsnämnden (1987-04-14).

Det är däremot Länsstyrelsen som handlägger dispensansökningar från 
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken och som också har tillsynsansvar gällande 
strandskyddet men även för naturreservatbestämmelserna. Det medför att det i de flesta 
ansökningsärendena blir en dubbelprövning då kommunen ska pröva tillstånd enligt 
föreskrifterna för reservatet medan Länsstyrelsen ska pröva strandskyddsdispens för till 
exempel en brygga. Den beskrivna situationen ovan gäller endast för Nordöns naturreservat, 
för övriga statliga reservat i Kungälvs kommun är det Länsstyrelsen som handlägger 
prövningsärenden och har tillsynsansvar gällande strandskydd och reservatsbestämmelser.

Prövning av ärenden gällande tillstånd för åtgärder inom naturreservat kan betraktas som ett 
”sällanärende”. Detta innebär att det är svårt att få till den effektivitet som erhålls när man 
återkommande handlägger en viss typ av ärende. Miljöenheten ser det också som en 
försvårande omständighet att två myndigheter ska pröva en viss åtgärd. Det är inte effektivt 
och blir även rörigt för den som söker tillstånd/dispens att två myndigheter ska hantera 
ärendet och kan göra olika bedömningar. Miljöenheten anser att det skulle bli en förenkling 
och förbättring för den som söker dispens respektive tillstånd att inte behöva hantera frågan 
gentemot två myndigheter. Från samhällssynpunkt bedömer vi också att det blir en 
förbättring i utnyttjande av resurser hos kommun och länsstyrelse. Därför föreslår 
miljöenheten att Kungälvs kommun lämnar in en begäran till Länsstyrelsen i Västra 
Götaland om att de återtar beslutsrätten gällande tillståndsärenden enligt föreskrifterna för 
Nordöns naturreservat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom Nordöns 
naturreservat
Bilaga Bilaga karta Nordön

Förslag till kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen i Västra Götaland, från Kungälvs 
kommun återtar beslutsrätten att pröva tillstånd enligt föreskrifterna för 
Nordöns naturreservat (delegationen upphör).

__________

Expedieras till: Miljöenheten
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§ 34/2022

Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom Nordöns 
naturreservat (Dnr MOBN2021/1192)
Länsstyrelsen i Västra Götaland (tidigare Göteborgs och Bohus län) inrättade 1986 ett 
naturreservat (tidigare naturvårdsområde, enligt 19 § naturvårdslagen, beslut 1986-06-16, dnr 
11.126-428-86) som innefattar Nordön och Vrångholmen med omkringliggande 
vattenområde samt en mindre landsträcka på fastlandssidan, se karta i bilaga 1. I samband 
med beslut om att inrätta naturreservatet beslutades även att delegera befogenheten att 
besluta i ärenden om tillstånd/dispens till Kungälvs kommun (enligt 43 § naturvårdslagen). 
Detta gäller i ärenden där det enligt föreskrifterna för naturreservatet krävs tillstånd att få 
utföra vissa åtgärder, bland annat uppföra ny byggnad, anlägga ny brygga eller båthamn, 
muddra och att anordna upplag. Efter Länsstyrelsens beslut om delegation enligt ovan så 
beslutade kommunstyrelsen att överlåta ansvaret för tillståndsprövningar till dåvarande 
byggnadsnämnden (1987-04-14).

Det är däremot Länsstyrelsen som handlägger dispensansökningar från
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken och som också har tillsynsansvar gällande
strandskyddet men även för naturreservatbestämmelserna. Det medför att det i de flesta
ansökningsärendena blir en dubbelprövning då kommunen ska pröva tillstånd enligt 
föreskrifterna för reservatet medan Länsstyrelsen ska pröva strandskyddsdispens för till 
exempel en brygga. Den beskrivna situationen ovan gäller endast för Nordöns naturreservat, 
för övriga statliga reservat i Kungälvs kommun är det Länsstyrelsen som handlägger 
prövningsärenden och har tillsynsansvar gällande strandskydd och reservatsbestämmelser.

Prövning av ärenden gällande tillstånd för åtgärder inom naturreservat kan betraktas som ett
”sällanärende”. Detta innebär att det är svårt att få till den effektivitet som erhålls när man
återkommande handlägger en viss typ av ärende. Miljöenheten ser det också som en 
försvårande omständighet att två myndigheter ska pröva en viss åtgärd. Det är inte effektivt 
och blir även rörigt för den som söker tillstånd/dispens att två myndigheter ska hantera 
ärendet och kan göra olika bedömningar. Miljöenheten anser att det skulle bli en förenkling 
och förbättring för den som söker dispens respektive tillstånd att inte behöva hantera frågan 
gentemot två myndigheter. Från samhällssynpunkt bedömer vi också att det blir en 
förbättring i utnyttjande av resurser hos kommun och länsstyrelse. Därför föreslår 
miljöenheten att Kungälvs kommun lämnar in en begäran till Länsstyrelsen i Västra 
Götaland om att de återtar beslutsrätten gällande tillståndsärenden enligt föreskrifterna för 
Nordöns naturreservat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom Nordöns 
naturreservat
Bilaga Bilaga karta Nordön
Bilaga Protokollsutdrag - Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom 
Nordöns naturreservat - Miljö och Byggnadsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-02-16
Sida 20 (38)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att begära att Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
från Kungälvs kommun återtar beslutsrätten att pröva tillstånd enligt 
föreskrifterna för Nordöns naturreservat (delegationen upphör).

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-02-16
Sida 19 (38)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 34/2022

Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom Nordöns 
naturreservat (Dnr MOBN2021/1192)
Länsstyrelsen i Västra Götaland (tidigare Göteborgs och Bohus län) inrättade 1986 ett 
naturreservat (tidigare naturvårdsområde, enligt 19 § naturvårdslagen, beslut 1986-06-16, dnr 
11.126-428-86) som innefattar Nordön och Vrångholmen med omkringliggande 
vattenområde samt en mindre landsträcka på fastlandssidan, se karta i bilaga 1. I samband 
med beslut om att inrätta naturreservatet beslutades även att delegera befogenheten att 
besluta i ärenden om tillstånd/dispens till Kungälvs kommun (enligt 43 § naturvårdslagen). 
Detta gäller i ärenden där det enligt föreskrifterna för naturreservatet krävs tillstånd att få 
utföra vissa åtgärder, bland annat uppföra ny byggnad, anlägga ny brygga eller båthamn, 
muddra och att anordna upplag. Efter Länsstyrelsens beslut om delegation enligt ovan så 
beslutade kommunstyrelsen att överlåta ansvaret för tillståndsprövningar till dåvarande 
byggnadsnämnden (1987-04-14).

Det är däremot Länsstyrelsen som handlägger dispensansökningar från
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken och som också har tillsynsansvar gällande
strandskyddet men även för naturreservatbestämmelserna. Det medför att det i de flesta
ansökningsärendena blir en dubbelprövning då kommunen ska pröva tillstånd enligt 
föreskrifterna för reservatet medan Länsstyrelsen ska pröva strandskyddsdispens för till 
exempel en brygga. Den beskrivna situationen ovan gäller endast för Nordöns naturreservat, 
för övriga statliga reservat i Kungälvs kommun är det Länsstyrelsen som handlägger 
prövningsärenden och har tillsynsansvar gällande strandskydd och reservatsbestämmelser.

Prövning av ärenden gällande tillstånd för åtgärder inom naturreservat kan betraktas som ett
”sällanärende”. Detta innebär att det är svårt att få till den effektivitet som erhålls när man
återkommande handlägger en viss typ av ärende. Miljöenheten ser det också som en 
försvårande omständighet att två myndigheter ska pröva en viss åtgärd. Det är inte effektivt 
och blir även rörigt för den som söker tillstånd/dispens att två myndigheter ska hantera 
ärendet och kan göra olika bedömningar. Miljöenheten anser att det skulle bli en förenkling 
och förbättring för den som söker dispens respektive tillstånd att inte behöva hantera frågan 
gentemot två myndigheter. Från samhällssynpunkt bedömer vi också att det blir en 
förbättring i utnyttjande av resurser hos kommun och länsstyrelse. Därför föreslår 
miljöenheten att Kungälvs kommun lämnar in en begäran till Länsstyrelsen i Västra 
Götaland om att de återtar beslutsrätten gällande tillståndsärenden enligt föreskrifterna för 
Nordöns naturreservat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom Nordöns 
naturreservat
Bilaga Bilaga karta Nordön
Bilaga Protokollsutdrag - Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom 
Nordöns naturreservat - Miljö och Byggnadsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-02-16
Sida 20 (38)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att begära att Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
från Kungälvs kommun återtar beslutsrätten att pröva tillstånd enligt 
föreskrifterna för Nordöns naturreservat (delegationen upphör).

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-16
Sida 41 (49)

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN Justeras sign

§ 446/2021

Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom Nordöns 
naturreservat (Dnr MOBN2021/1192)
Länsstyrelsen i Västra Götaland (tidigare Göteborgs och Bohus län) inrättade 1986 ett 
naturreservat (tidigare naturvårdsområde, enligt 19 § naturvårdslagen, beslut 1986-06-16, dnr 
11.126-428-86) som innefattar Nordön och Vrångholmen med omkringliggande 
vattenområde samt en mindre landsträcka på fastlandssidan, se karta i bilaga 1. I samband 
med beslut om att inrätta naturreservatet beslutades även att delegera befogenheten att 
besluta i ärenden om tillstånd/dispens till Kungälvs kommun (enligt 43 § naturvårdslagen). 
Detta gäller i ärenden där det enligt föreskrifterna för naturreservatet krävs tillstånd att få 
utföra vissa åtgärder, bland annat uppföra ny byggnad, anlägga ny brygga eller båthamn, 
muddra och att anordna upplag. Efter Länsstyrelsens beslut om delegation enligt ovan så 
beslutade kommunstyrelsen att överlåta ansvaret för tillståndsprövningar till dåvarande 
byggnadsnämnden (1987-04-14).

Det är däremot Länsstyrelsen som handlägger dispensansökningar från 
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken och som också har tillsynsansvar gällande 
strandskyddet men även för naturreservatbestämmelserna. Det medför att det i de flesta 
ansökningsärendena blir en dubbelprövning då kommunen ska pröva tillstånd enligt 
föreskrifterna för reservatet medan Länsstyrelsen ska pröva strandskyddsdispens för till 
exempel en brygga. Den beskrivna situationen ovan gäller endast för Nordöns naturreservat, 
för övriga statliga reservat i Kungälvs kommun är det Länsstyrelsen som handlägger 
prövningsärenden och har tillsynsansvar gällande strandskydd och reservatsbestämmelser.

Prövning av ärenden gällande tillstånd för åtgärder inom naturreservat kan betraktas som ett 
”sällanärende”. Detta innebär att det är svårt att få till den effektivitet som erhålls när man 
återkommande handlägger en viss typ av ärende. Miljöenheten ser det också som en 
försvårande omständighet att två myndigheter ska pröva en viss åtgärd. Det är inte effektivt 
och blir även rörigt för den som söker tillstånd/dispens att två myndigheter ska hantera 
ärendet och kan göra olika bedömningar. Miljöenheten anser att det skulle bli en förenkling 
och förbättring för den som söker dispens respektive tillstånd att inte behöva hantera frågan 
gentemot två myndigheter. Från samhällssynpunkt bedömer vi också att det blir en 
förbättring i utnyttjande av resurser hos kommun och länsstyrelse. Därför föreslår 
miljöenheten att Kungälvs kommun lämnar in en begäran till Länsstyrelsen i Västra 
Götaland om att de återtar beslutsrätten gällande tillståndsärenden enligt föreskrifterna för 
Nordöns naturreservat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom Nordöns 
naturreservat
Bilaga Bilaga karta Nordön

Förslag till kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-16
Sida 42 (49)

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN Justeras sign

Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen i Västra Götaland, från Kungälvs 
kommun återtar beslutsrätten att pröva tillstånd enligt föreskrifterna för 
Nordöns naturreservat (delegationen upphör).

__________

Expedieras till: Miljöenheten
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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
Pia Meijer och Johan Sjöholm

1/26/2022

Svar motion om gratis mensskydd  (Dnr KS2021/0438-3)
Sammanfattning

Vid kommunfullmäktige den 4 mars inkom Erik Andreasson och Vänsterpartiet i Kungälv 
med en motion kring att erbjuda gratis menstruationsskydd för flickor/kvinnor som går i 
skolan i Kungälvs kommun. 

Den kommunala grundskolan och gymnasieskolan samt fristående grundskola arbetar redan 
aktivt för att motverka tabu kring mens, samt att bidra till en jämlik hälsa för barn och 
ungdomar, genom att tillhandahålla mensskydd för dem som har behov av detta under 
skoltid. Skolsköterskorna har en viktig roll när det gäller att fånga upp de elever som stöter 
på problem i samband med menstruation och ge dem rätt stöd och hjälp. 

Förvaltningens bedömning är att aktuell lagstiftning följs. Det sker ett proaktivt arbete idag. 
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med möjligheten att göra mensskydd ännu mer 
tillgänglighet. Detta är dock avhängt ekonomiska resurser. 

Förslag kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad. 

Juridisk bedömning 

Tillhandahållande av gratis mensskydd inryms inte i grund-eller gymnasieskolans uppdrag. 
Det finns inga lagkrav på att skolan ska tillgodose alla skolelever med gratis mensskydd.

Bakgrund

Vid kommunfullmäktige den 4 mars inkom Erik Andreasson och Vänsterpartiet med en 
motion kring att erbjuda gratis menstruationsskydd som går i skolan i Kungälvs kommun. 

Med motionen vill Vänsterpartiet att: 

 Förvaltningen utreder vilken lämplig åldersspann på flickor/kvinnor som går i 
grundskolan(F-9)/Grundsärskolan i Kungälvs kommun som behöver tillgång till 
mensskydd.
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 Förvaltningen utreder vilka organisatoriska förändringar som behövs göras och vad 
kostnadseffekten blir av att ge flickor/kvinnor gratis mensskydd i grundskolan (F-9) och 
grundsärskolan.

 Förvaltningen utreder vilka organisatoriska förändringar som behövs göras och vad 
kostnadseffekten blir av att ge flickor/kvinnor gratis mensskydd i Gymnasieskolan 
Mimers Hus/ Gymnasiesärskolan Trekungagymnasiet.

 Förvaltningen utreder hur flickor/kvinnor som går i grundskolan (F-9)/Grundsärskolan i 
Kungälvs kommun ska få tillgång till jämlik service av råd och gratis mensskydd 
oberoende huvudman på den skolan de går på.

För att få fram ett genomarbetat motionssvar har förvaltningen gjort en omvärldsanalys och 
kartlagt hur det ser ut i andra svenska kommuner. Kontakter har även tagits med fristående 
grundskolorna samt skolhälsovården i Kungälvs kommun. 

 

Verksamhetens bedömning

Verksamhetens bedömer att skolan har en viktig roll i arbetet att motverka tabu kring mens, 
samt att aktivt bidra till en jämlik hälsa för barn och ungdomar.

Förvaltningen arbetar aktivt med dessa frågor. Elever erbjuds hälsobesök hos skolsköterska 
utifrån basprogram och det finns även möjlighet att besöka skolsköterska vid behov. 
Skolhälsovården informerar om mens innan puberteten (skolår 4). Genom att ha samtal med 
eleverna i mindre grupper går de igenom vad puberteten innebär, vad mens är och hur man 
kan hantera det. Skolsköterskorna har en viktig roll när det gäller att fånga upp de elever 
som har en problematik kring mens och ge dem rätt stöd och hjälp.

Skolhälsovården inom grundskolan samt vid Mimers Hus gymnasium och 
Trekungagymnasiet tillhandahåller mensskydd till de elever som ev. skulle behöva 
mensskydd om behovet skulle uppstå under skoldagen. Skulle skolsköterskan inte vara på 
plats vid behov finns det i regel andra personer som också har möjligheten att förse elever 
med gratis mensskydd, som till exempel skolkurator eller specialpedagog. Det finns ingen 
större åtgång på mensskydd i dagsläget. Det händer då och då att någon glömt att ta med sig 
till skolan. Det finns några få elever som kommer och hämtar mensskydd mer regelbundet.

Nedan summeras svar på motionens fyra konkreta önskemål att förvaltningen ska utreda: 

1. Förvaltningen utreder vilken lämplig åldersspann på flickor/kvinnor som går i 
grundskolan(F-9)/Grundsärskolan i Kungälvs kommun som behöver tillgång till 
mensskydd

Svar: Förvaltningens bedömning är att de flesta flickor får sin mens vid 11 - 14 års ålder. 
Vissa får den tidigare och andra senare. I genomsnitt kan man räkna med att mensen 
börjar vid 12 års ålder. 

2. Förvaltningen utreder vilka organisatoriska förändringar som behövs göras och vad 
kostnadseffekten blir av att ge flickor/kvinnor gratis mensskydd i grundskolan (F-9) och 
grundsärskolan.
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Svar: Verksamhetens bedömning är att skolsköterskorna vid grundskolan ska fortsätta sitt 
goda arbete med att informera om mens, fånga upp de som har problem med 
menstruation och utlämnandet av mensskydd vid behov. 

3. Förvaltningen utreder vilka organisatoriska förändringar som behövs göras och vad 
kostnadseffekten blir av att ge flickor/kvinnor gratis mensskydd i Gymnasieskolan 
Mimers Hus/ Gymnasiesärskolan Trekungagymnasiet.

Svar: Verksamhetens bedömning är att skolsköterskorna vid Gymnasieskolan Mimers 
Hus/ Gymnasiesärskolan Trekungagymnasiet ska fortsätta sitt goda arbete med att 
informera om mens, fånga upp de som har problem med menstruation och utlämnandet 
av mensskydd vid behov. 

4. Förvaltningen utreder hur flickor/kvinnor som går i grundskolan (F-9)/Grundsärskolan i 
Kungälvs kommun ska få tillgång till jämlik service av råd och gratis mensskydd 
oberoende huvudman på den skolan de går på.

Svar: Förvaltningen har undersökt hur de fristående grundskolorna hanterar mensskydd. 
Slutsatsen är att även dessa skolor arbetar aktivt med att informera om mens, fånga upp 
de som har problem med menstruation och utlämnandet av mensskydd vid behov. 

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheterna möter den efterfråga som finns idag på 
gratis mensskydd. Bedömningen är även att gratis mensskydd inte endast är en kommunal 
fråga. Förslag om gratis eller subventionerat mensskydd bör även lyftas upp till 
regionssamarbetet där man beslutar om frågor med både regionen och kommunen som 
huvudmän, exempelvis när det gäller ungdomsmottagningen

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Bedömningen är att motionen är relevant utifrån kommunstyrelsens resultatmål: 

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

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Bedömningen är att motionen är relevant utifrån följande mål i Agenda 
2030: 

 Mål 1. Ingen Fattigdom 

 Mål 3. God hälsa och välbefinnande 

 Mål 4. God utbildning för alla 

 Mål 10. Minskad ojämlikhet 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Ban och ungdomars hälsa är ett prioriterat område i program Social hållbarhet – ökat 
innanförskap (Dnr KS2019/0202). I den underliggande Social översiktsplan (Dnr 
KS2019/1500) är bedömningen att motionen är särskilt relevant utifrån insatsen: 

 Stimulera hälsosamma val och eget ansvar.

 Generella insatser kring goda levnadsvanor bland barn och unga

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Verksamhetens bedömning är att motionen kring gratis mensskydd handlar om att ha 
jämlika förutsättningar till hälsa och välbefinnande och att alla som menstruerar ska ha lika 
möjlighet till att få vardagen att fungera. I kommunens skolor finns idag möjlighet att via 
skolsköterskan få tillgång till gratis mensskydd vid behov. 

Ekonomisk bedömning

Idag avsätts medel inom befintliga budgetram för att erbjuda gratis mensskydd vid behov i 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan Mimers Hus samt Trekungagymnasiet. 

Nedanstående antagande är endast ett kostnadsexempel. Beräkningen baseras på andra 
kommuners erfarenheter samt uppgifter från www.menssäkrad.se. 

Enligt befolkningsstatistiken finns i Kungälvs kommun 2 264 flickor i åldern 12 - 19 år, 
vilket innebär en årlig förbrukningskostnad på 95 088 kr (3,50 kr/kvinna/månad x 2264). 

Uppskattad kostnad för en s.k. dispens är 595 kr. Kostnaden att initialt sätta upp 50 
dispenser vid toaletter på mellan-och högstadiet samt gymnasiet är 29 750 kr (50 x 595 kr). 

Uppskattad kostnad för genomförande av motionen första året är ca 125 000 kr (95 088 + 29 
750). I dessa kostnadsberäkningar ingår inte ersättning av förstörda dispenser.

Sektor Bildning och Lärande samt skolhälsovården har inte utrymme i befintlig budget att 
generellt erbjuda gratis mensskydd till samtliga flickor. 

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 

Dennis Reinhold Haleh Lindqvist
Sektorchef Bildning och Lärande Kommundirektör  
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Expedieras till: 

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-02-16
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 35/2022

Svar motion om gratis mensskydd (Dnr KS2021/0438)
Sammanfattning

Vid kommunfullmäktige den 4 mars inkom Erik Andreasson och Vänsterpartiet i Kungälv 
med en motion kring att erbjuda gratis menstruationsskydd för flickor/kvinnor som går i 
skolan i Kungälvs kommun. 

Den kommunala grundskolan och gymnasieskolan samt fristående grundskola arbetar redan 
aktivt för att motverka tabu kring mens, samt att bidra till en jämlik hälsa för barn och 
ungdomar, genom att tillhandahålla mensskydd för dem som har behov av detta under 
skoltid. Skolsköterskorna har en viktig roll när det gäller att fånga upp de elever som stöter 
på problem i samband med menstruation och ge dem rätt stöd och hjälp. 

Förvaltningens bedömning är att aktuell lagstiftning följs. Det sker ett proaktivt arbete idag. 
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med möjligheten att göra mensskydd ännu mer 
tillgänglighet. Detta är dock avhängt ekonomiska resurser. 

Förslag kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar motion om gratis mensskydd

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen bifalles. 

__________
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§ 35/2022

Svar motion om gratis mensskydd (Dnr KS2021/0438)
Sammanfattning

Vid kommunfullmäktige den 4 mars inkom Erik Andreasson och Vänsterpartiet i Kungälv 
med en motion kring att erbjuda gratis menstruationsskydd för flickor/kvinnor som går i 
skolan i Kungälvs kommun. 

Den kommunala grundskolan och gymnasieskolan samt fristående grundskola arbetar redan 
aktivt för att motverka tabu kring mens, samt att bidra till en jämlik hälsa för barn och 
ungdomar, genom att tillhandahålla mensskydd för dem som har behov av detta under 
skoltid. Skolsköterskorna har en viktig roll när det gäller att fånga upp de elever som stöter 
på problem i samband med menstruation och ge dem rätt stöd och hjälp. 

Förvaltningens bedömning är att aktuell lagstiftning följs. Det sker ett proaktivt arbete idag. 
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med möjligheten att göra mensskydd ännu mer 
tillgänglighet. Detta är dock avhängt ekonomiska resurser. 

Förslag kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar motion om gratis mensskydd

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen bifalles. 

__________
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§ 35/2022

Svar motion om gratis mensskydd (Dnr KS2021/0438)
Sammanfattning

Vid kommunfullmäktige den 4 mars inkom Erik Andreasson och Vänsterpartiet i Kungälv 
med en motion kring att erbjuda gratis menstruationsskydd för flickor/kvinnor som går i 
skolan i Kungälvs kommun. 

Den kommunala grundskolan och gymnasieskolan samt fristående grundskola arbetar redan 
aktivt för att motverka tabu kring mens, samt att bidra till en jämlik hälsa för barn och 
ungdomar, genom att tillhandahålla mensskydd för dem som har behov av detta under 
skoltid. Skolsköterskorna har en viktig roll när det gäller att fånga upp de elever som stöter 
på problem i samband med menstruation och ge dem rätt stöd och hjälp. 

Förvaltningens bedömning är att aktuell lagstiftning följs. Det sker ett proaktivt arbete idag. 
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med möjligheten att göra mensskydd ännu mer 
tillgänglighet. Detta är dock avhängt ekonomiska resurser. 

Förslag kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar motion om gratis mensskydd

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen bifalles. 

__________
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Motion om att erbjuda gratis menstruationsskydd för flickor/kvinnor som 
går i skolan i kungälvs kommun.  
 
50% av alla elever som går i skolan i kungälvs kommun har idag kostnader som de andra 50% inte 
har nämligen för att de är flickor/kvinnor. Den genomsnittliga kostnaden för mensskydd och 
värktabletter ligger på 500-700 kronor per år. I vilken ålder mensen kommer skiljer sig från person till 
person. De flesta brukar få mens någon gång i 12-14-årsåldern men den kan även komma tidigare. 
Det finns idag ett ”tabu” om att prata om menstruation och att flickor/kvinnor vid tillfällen inte kan delta 
i undervisningen i skolan på grund av menstruation.  
 
Att erbjuda gratis möjlighet att hämta ut mensskydd får även positiva bieffekter genom att 
flickor/kvinnor i samband med att de hämtar ut mensskydd kan får råd och stöd med andra saker från 
t.ex. ungdomsmottagningens personal. Vi ser också att detta är en jämställdhetsfråga och en 
klassfråga då alla inte har samma ekonomiska förutsättningarna att köpa mensskydd och att vissa 
flickor och familjer måste välja bort något annat för att köpa mensskydd. Det finns idag andra 
kommuner som infört detta t.ex. Österåker kommun och även försvarsmakten har infört gratis 
mensskydd till kvinnor. Skottland är ett föredöme då det beslutade 2020 att alla kvinnor i landet ska få 
tillgång till gratis mensskydd.  
 
Källa:  
https://www.umo.se/kroppen/mens/Om-mens/ 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-blir-skottland-forst-i-varlden-med-gratis-mensskydd 
Vänsterpartiet Vill att: 
 

1. Förvaltningen utreder vilken lämplig åldersspann på flickor/kvinnor som går i 
grundskolan(F-9)/Grundsärskolan i Kungälvs kommun som behöver tillgång till 
mensskydd.  
 

2. Förvaltningen utreder vilka organisatoriska förändringar som behövs göras och vad 
kostnadseffekten blir av att ge flickor/kvinnor gratis mensskydd i grundskolan (F-9) 
och grundsärskolan.  
 

3. Förvaltningen utreder vilka organisatoriska förändringar som behövs göras och vad 
kostnadseffekten blir av att ge flickor/kvinnor gratis mensskydd i Gymnasieskolan 
Mimers Hus/ Gymnasiesärskolan Trekungagymnasiet. 
 

4. Förvaltningen utreder hur flickor/kvinnor som går i grundskolan (F-9)/Grundsärskolan 
i Kungälvs kommun ska få tillgång till jämlik service av råd och gratis mensskydd 
oberoende huvudman på den skolan de går på.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Erik Andreasson Gruppledare Vänsterpartiet Kungälv  
20210304 
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Handläggarens namn
Annelie Svantesson 

1/26/2022

Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 
(Dnr KS2021/0439-3)
Sammanfattning
§ 45/2021 Motion från vänsterpartiet om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 
(Dnr KS2021/0439). 

Erik Andreasson (V) har inkommit med en motion om att stärka och utöka 
äldreboendeplatser i egen regi. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Kungälvs kommun har kontrakt på ett av sina vård-och omsorgsboende med en privat 
utförare, Attendo Sverige AB enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Antalet platser
på boendet i privat regi är 54 (avtalet innefattar 50 platser). Totalt har kommunen 331 
platser vilket innebär att 86 % av alla äldreboendeplatser utförs i kommunal regi. Avtalet 
gäller mellan 2021-01-01 till 2023-12-31 med möjlighet till förlängning i ett (1) år plus ett (1 
år). 

Ordinärt boende (hemtjänst) har två privata utförare enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 
och den egna verksamheten i kommunal regi står för 88 % av all hemtjänst.

Vid en eventuell förstärkning och utökning av äldreboendeplatser i egen regi behöver man ta 
hänsyn till avtalet, behov av ytterligare nybyggnation och kostnader för drift.

Juridisk bedömning 
En kommun kan välja att driva ett boende i egen regi alternativt att via LOU lägga ut driften 
på en privat utförare. Kungälvs kommun valde 2015 att lägga ut ett av sina boenden i privat 
regi. Bakgrunden var att man inte hade tillräckligt med egna platser och att det fanns ett 
behov av att tillskapa platser skyndsamt. Bedömningen var att en privat utförare kunde 
starta upp ett vård- och omsorgsboende på kortare tid än om kommunen skulle göra 
detsamma. 

När kommunen sedan valde att gå ut i en ny upphandling 2020 på ett av sina vård-och 
omsorgsboenden så var det utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och 
kommunstyrelsens resultatmål.



10 Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi - KS2021/0439-3 Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi : Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi

2(3)

Bakgrund
§ 45/2021 Motion från vänsterpartiet om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 
inkom 2021-03-04. (Dnr KS2021/0439). 

Erik Andreasson (V) inkom med en motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i 
egen regi. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Verksamhetens bedömning
Kungälvs kommun har kontrakt på ett av sina vård-och omsorgsboende med en privat 
utförare, Attendo Sverige AB enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Antalet platser
på boendet i privat regi är 54 (avtalet innefattar 50 platser). Totalt har kommunen 331 
platser i egen regi vilket innebär att 86 % av alla äldreboendeplatser utförs i kommunal regi. 
Avtalet gäller mellan 2021-01-01 till 2023-12-31 med möjlighet till förlängning i ett (1) år 
plus ett (1 år). 

Ordinärt boende (hemtjänst) har två privata utförare enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 
och den egna verksamheten i kommunal regi står för 88 % av all hemtjänst.

I nuvarande lokalförsörjningsplan beskrivs kommande behov av äldreboendeplatser. De 
planerade nybyggnationerna möter de kommande årens behov men bedömningen är att de 
platser som finns idag och som drivs av den privata utföraren behövs oavsett driftsform. När 
avtalet löper ut kommer fortsatt behov av dessa 54 platser finnas kvar då dessa är 
medräknade i kommunens totala behov.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Bedömningen är att motionen ska bedömas utifrån följande av kommunfullmäktiges 
strategiska mål: 
- En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet

Motionen bedöms även utifrån följande av kommunstyrelsens resultatmål: 

-Full behovstäckning inom äldreomsorgen (skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika 
former av boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov 
matchas i enlighet med lagen)

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Kommuner ansvarar för flera av de välfärdstjänster som har betydelse för 
befolkningens hälsa genom livet.  Motionen berör äldreboende och ska bedömas utifrån 
mål 3 ”God hälsa och välbefinnande”. 

 Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Utifrån programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202) ska 
motionen bedömas utifrån områdena Hälsa och Boende. I området Boende är fokus att 
underlätta bokedjan för äldre. I området Hälsa ingår att främja seniorhälsa – ett aktivt liv 
utan ofrivillig ensamhet. Motionen ska även bedömas utifrån den underliggande äldreplanen 
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(Dnr KS2019/1500) och de konkretiseringar som sker utifrån området underlätta bokedjan 
för äldre. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen är att motionen ska bedömas utifrån följande av kommunfullmäktiges 
strategiska mål: 
- En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet

Ekonomisk bedömning
Ersättning per plats på vård- och omsorgsboendet som drivs i privat regi av Attendo Sverige 
AB är i medelpris 2401 kr/dygn. En motsvarande äldreboendeplats på en av kommunens 
egna 
vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi har en medelkostnad på 2448 kr/dygn. 

Förslag till beslut
Förslag till beslut är att motionen anses vara besvarad.

Haleh Lindqvist Lena Arnfelt
Kommundirektör Sektorchef Trygghet och stöd

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Motion om att Kungälvs kommun ska stärka och utöka våra äldreboendeplatser i egen regi.  
 
Under 2020 fick Attendo förnyat avtal och nytt förtroende att ta hand om våra äldre i behov 
av äldreomsorg i Kungälvs kommun. Avtalet kommer att löpa på till 2023 med option på 2 
års förlängning (1+1).Avtalets max tid är 5 år. Vänsterpartiet tyckte då att det var för få 
anbud då det bara fanns Attendo som kunde ta uppdraget och att vi vill ha en jämförelse om 
vi hade dessa plaster i egen regi men majoriteten valde avslå våra yrkande.  
 
Att attendo har fått hård kritik av både IVO och anhöriga är inget nytt och Attendo har haft 
en problematisk personalförsörjning med många som har slutat. Vänsterpartiet anser att 
skattepengarna ska användas i kommunala verksamheter och inte till vinstdrivande 
omsorgsbolag. 
 
 Vi vill att Kungälvs kommun ska utöka sina platser i våra egna äldreboenden så vi inte 
behöver vara beroende av Attendo.Därför vill vi att förvaltningen ska utreda hur vi kan utöka 
våran egen verksamhet när avtalet löper ut 2023 så att kommunen inte behöver använda sig 
av Attendos äldreboende platser  
 
Vänsterpartiet vill att:  
 

1. Förvaltningen utreder hur vi kan utöka kommunens egna äldreboendeplatser så vi 
inte behöver vara beroende av Attendos äldreboendeplatser i framtiden.  

 

 
 
Erik Andreasson Vänsterpartiet Kungälv  
20210304 
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§ 36/2022

Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 
(Dnr KS2021/0439)
Erik Andreasson (V) har inkommit med en motion om att stärka och utöka
äldreboendeplatser i egen regi. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Kungälvs kommun har kontrakt på ett av sina vård-och omsorgsboende med en privat
utförare, Attendo Sverige AB enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Antalet platser
på boendet i privat regi är 54 (avtalet innefattar 50 platser). Totalt har kommunen 331
platser vilket innebär att 86 % av alla äldreboendeplatser utförs i kommunal regi. Avtalet
gäller mellan 2021-01-01 till 2023-12-31 med möjlighet till förlängning i ett (1) år plus ett (1
år).Ordinärt boende (hemtjänst) har två privata utförare enligt Lagen om valfrihetssystem
(LOV)och den egna verksamheten i kommunal regi står för 88 % av all hemtjänst.
Vid en eventuell förstärkning och utökning av äldreboendeplatser i egen regi behöver man
Ta hänsyn till avtalet, behov av ytterligare nybyggnation och kostnader för drift.

Yrkande 
Erik Andreasson (V): Motionen remitteras till Utskottet för samhälle och utveckling för 
besvarande av motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta utskottets förslag till beslut.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till utskottets förslag till beslut och 
Nej-röst för bifall till Erik Andreassons (V) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt utskottets förslag till beslut.

Ledamot Ja Nej Avstår
Linda Åshamre (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Erik Martinsson (MP) x
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Ancy Wahlgren (UP) X
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) X
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) X
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Rolf Carlsson (SD) X
Gun-Marie Daun(KD) x
Marcus Adiels (M) X

Summa: 9 6 0

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

__________
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§ 36/2022

Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 
(Dnr KS2021/0439)
Erik Andreasson (V) har inkommit med en motion om att stärka och utöka
äldreboendeplatser i egen regi. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Kungälvs kommun har kontrakt på ett av sina vård-och omsorgsboende med en privat
utförare, Attendo Sverige AB enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Antalet platser
på boendet i privat regi är 54 (avtalet innefattar 50 platser). Totalt har kommunen 331
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år).Ordinärt boende (hemtjänst) har två privata utförare enligt Lagen om valfrihetssystem
(LOV)och den egna verksamheten i kommunal regi står för 88 % av all hemtjänst.
Vid en eventuell förstärkning och utökning av äldreboendeplatser i egen regi behöver man
Ta hänsyn till avtalet, behov av ytterligare nybyggnation och kostnader för drift.

Yrkande 
Erik Andreasson (V): Motionen remitteras till Utskottet för samhälle och utveckling för 
besvarande av motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta utskottets förslag till beslut.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till utskottets förslag till beslut och 
Nej-röst för bifall till Erik Andreassons (V) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt utskottets förslag till beslut.

Ledamot Ja Nej Avstår
Linda Åshamre (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Erik Martinsson (MP) x
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Ancy Wahlgren (UP) X
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Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

__________
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Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 
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Erik Andreasson (V) har inkommit med en motion om att stärka och utöka
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på boendet i privat regi är 54 (avtalet innefattar 50 platser). Totalt har kommunen 331
platser vilket innebär att 86 % av alla äldreboendeplatser utförs i kommunal regi. Avtalet
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(LOV)och den egna verksamheten i kommunal regi står för 88 % av all hemtjänst.
Vid en eventuell förstärkning och utökning av äldreboendeplatser i egen regi behöver man
Ta hänsyn till avtalet, behov av ytterligare nybyggnation och kostnader för drift.

Yrkande 
Erik Andreasson (V): Motionen remitteras till Utskottet för samhälle och utveckling för 
besvarande av motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta utskottets förslag till beslut.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till utskottets förslag till beslut och 
Nej-röst för bifall till Erik Andreassons (V) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt utskottets förslag till beslut.

Ledamot Ja Nej Avstår
Linda Åshamre (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Erik Martinsson (MP) x
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Ancy Wahlgren (UP) X
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) X
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) X
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Rolf Carlsson (SD) X
Gun-Marie Daun(KD) x
Marcus Adiels (M) X

Summa: 9 6 0

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

__________
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Handläggarens namn
Karin Ek Thorbjörnsson 

12/8/2021

Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker (Dnr KS2021/1487-
1)
Sammanfattning
Den 4 mars 2021 inkom en motion till kommunfullmäktige från Vänsterpartiet om 
härskartekniker. I motionen framgår att Vänsterpartiet internt arbetar för att synliggöra och 
motverka härskartekniker, och vidare föreslår motionären att samtliga förtroendevalda i 
Kungälvs kommun ska få en utbildning i hur man bemöter härskartekniker om man utsätts. 

Förvaltningen har inte den kompetens som krävs för att hålla en utbildning i 
härskartekniker, och det saknas avsatta medel i verksamhetens budget för utbildning av 
förtroendevalda. Utbildning i härskartekniker bör i stället, om behov och efterfrågan finns 
ske i respektive partigrupper, och ansökas om hos kommunfullmäktige som har avsatta 
medel för utbildning av förtroendevalda. 

Motionen anses besvarad.

Juridisk bedömning 
Föreslagen åtgärd är i enlighet med kommunallagen, och ingen fördjupad juridisk 
bedömning är nödvändig.

Bakgrund
Den 4 mars 2021 inkom en motion till kommunfullmäktige från Vänsterpartiet om 
härskartekniker. I motionen framgår att Vänsterpartiet internt arbetar för att synliggöra och 
hantera härskartekniker. Motionären menar att härskartekniker inte är ett nytt fenomen i 
politiska sammanhang, och att det förekommit bland framträdande förtroendevalda i 
Sverige. Motionären föreslår därför att samtliga förtroendevalda i Kungälvs kommun ska få 
en utbildning i härskartekniker och hur man bemöter dessa om man utsätts.

Vid omvärldsbevakning för motionssvaret har andra kommuner i Göteborgsregionen 
tillfrågats om liknande utbildning genomförts för förtroendevalda. Göteborgs stad uppger 
att de inte genomfört någon liknande utbildning, men att ett eventuellt genomförande har 
diskuterats. I Göteborgs stad ges dock en grundutbildning för förtroendevalda vid starten av 
varje ny mandatperiod, där ämnet berörs genom att man lyfter aspekter av den sociala 
sammanträdeskulturen. När det gäller övriga kommuner uppger Partille, Kungsbacka, Tjörn 
samt Mölndal att de inte haft någon utbildning i härskartekniker för de förtroendevalda. 

Externa utbildningsinsatser kan ges genom fackliga förbund, studieförbund och privata 
aktörer på marknaden. Exempelvis har ABF Stockholm under flera år tillhandahållit en 
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utbildning i härskartekniker och jämställdhet, och har främst varit riktad till fackliga 
representanter.
De utbildningar som arrangeras av studie, - och fackförbund ges huvudsakligen i 
föreläsningsform och med ett begränsat antal platser, men ibland även digitalt. De utgår ofta 
från ett jämställdhets, - och mångfaldsperspektiv. 

Sammantaget är utbudet på denna typ av utbildningar i dagsläget begränsat i Västra 
Götalandsregionen; det finns ett fåtal som ges men i liten omfattning. De föreläsningar och 
utbildningar som finns är inte specifikt riktade åt förtroendevalda och den kontext som 
förtroendevalda verkar i.

Verksamhetens bedömning
En utbildning som behandlar härskartekniker kan å ena sidan ses som relevant då det berör 
retorik och retoriska verktyg, vilket är förenligt med förtroendevaldas politiska utövande. 
Det kan därtill finnas ett värde i att få fördjupad kunskap och kommunikativa verktyg i 
proaktivt syfte, vilket en utbildning potentiellt skulle kunna ge. Å andra sidan framgår det 
inte i motionen om efterfrågan är utbredd specifikt bland Kungälvs kommuns 
förtroendevalda, och inte heller om det förekommer ett behov av kunskapen. 

Förvaltningen saknar tillräcklig kompetens inom området och man behöver därför vända sig 
till externa resurser. De externa alternativ till utbildning i härskartekniker som beskrivs i 
föregående avsnitt är mer lämpliga att genomföra i mindre skala. Om behovet och 
efterfrågan är utbredd bland partigrupperna bör utbildning i stället ske inom 
partigrupperna. 

Verksamheten bedömer att motionen anses besvarad.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Förslaget bedöms inte ha påverkan på dessa mål.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Förslaget bedöms ha möjlig koppling till delmål 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och 
främja trygg och säker arbetsmiljö för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förslaget bedöms inte ha påverkan eller koppling till politiska styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Förslaget bedöms inte ha påverkan på medborgar- och brukarperspektivet.

Ekonomisk bedömning
I förvaltningens budget finns inte avsatta medel för utbildning av förtroendevalda. 
Utbildningar för förtroendevalda belastar kommunfullmäktiges budget, som har avsatta 
medel för detta ändamål. 

Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
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Erik Lindskog Haleh Lindqvist
administrativ chef kommundirektör

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Motion om att synliggöra härskartekniker inom politiken i Kungälvs kommun. 

Inom vänsterpartiet jobbar vi aktivt med att synliggöra härskartekniker och hur man bemöter personer 

som använder sig av härskartekniker. Detta är inget nytt inom politiken i Sverige och det finns kända 

politiker som har använt sig av härskartekniker för att gynna sig själv och missgynna sina 

motståndare både inom sitt eget parti och mot andra partier. Vänsterpartiet har under denna 

mandatperiod saknat att detta inte har diskuterats. Då vi politiker ofta har olika åsikter behöver vi 

kunna bemöta varandra sakligt och med respekt. Vänsterpartiet vill att alla förtroendevalda i Kungälvs 

kommun ska få en utbildning om härskartekniker och hur man bemöter dem.  

 

Här följer en lista över olika härskartekniker  

Osynliggörande- Att tysta eller marginalisera oppositionella genom att ignorera dem. 

Förlöjligande- Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och 

oviktig. 

Undanhållande av information- Att utestänga någon eller marginalisera vederbörandes roll genom 

att undanhålla väsentlig information. 

Dubbelbestraffning- Att ställa någon inför ett val, och utsätta vederbörande för nedvärdering och 

bestraffning, oavsett vilket val vederbörande gör. 

Påförande av skuld och skam- Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att 

något som någon utsätts för är dennes eget fel. 

Objektifiering- Att kommentera eller diskutera ens utseende i irrelevanta sammanhang. 

Våld eller hot om våld- Att utnyttja sin fysiska eller psykiska styrka mot någon för att få sin vilja 

igenom, eller att påpeka att den möjligheten finns. 

 
 
Vänsterpartiet vill att:  
 
Att alla förtroendevalda politiker inom Kungälvs kommun ska få en utbildning om härskartekniker och 
hur man bemöter härskartekniker. Utbildningen ska vara genomförd senast 20211231.  

 

 
Erik Andreasson Gruppledare Vänsterpartiet Kungälv 
20210304 
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§ 365/2021

Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker (Dnr KS2021/1487)
Sammanfattning
Den 4 mars 2021 inkom en motion till kommunfullmäktige från Vänsterpartiet om 
härskartekniker. I motionen framgår att Vänsterpartiet internt arbetar för att synliggöra och 
motverka härskartekniker, och vidare föreslår motionären att samtliga förtroendevalda i 
Kungälvs kommun ska få en utbildning i hur man bemöter härskartekniker om man utsätts. 

Förvaltningen har inte den kompetens som krävs för att hålla en utbildning i 
härskartekniker, och det saknas avsatta medel i verksamhetens budget för utbildning av 
förtroendevalda. Utbildning i härskartekniker bör i stället, om behov och efterfrågan finns 
ske i respektive partigrupper, och ansökas om hos kommunfullmäktige som har avsatta 
medel för utbildning av förtroendevalda. 

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker
Bilaga Bilaga ~ KS2021_0437-1 Motion Härskartekniker_ 979536_1_1

Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.

__________

Expedieras till: 
Vänsterpartiet
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-15
Sida 19 (43)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 365/2021

Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker (Dnr KS2021/1487)
Sammanfattning
Den 4 mars 2021 inkom en motion till kommunfullmäktige från Vänsterpartiet om 
härskartekniker. I motionen framgår att Vänsterpartiet internt arbetar för att synliggöra och 
motverka härskartekniker, och vidare föreslår motionären att samtliga förtroendevalda i 
Kungälvs kommun ska få en utbildning i hur man bemöter härskartekniker om man utsätts. 

Förvaltningen har inte den kompetens som krävs för att hålla en utbildning i 
härskartekniker, och det saknas avsatta medel i verksamhetens budget för utbildning av 
förtroendevalda. Utbildning i härskartekniker bör i stället, om behov och efterfrågan finns 
ske i respektive partigrupper, och ansökas om hos kommunfullmäktige som har avsatta 
medel för utbildning av förtroendevalda. 

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker
Bilaga Bilaga ~ KS2021_0437-1 Motion Härskartekniker_ 979536_1_1

Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.

__________

Expedieras till: 
Vänsterpartiet
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To:                                      Registrator
Subject:                             VB: Avsägelse från uppdrag i Ekonomiberedningen
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Från: Gabriella Banehag (M) <Gabriella.Banehag@kungalv.se> 
Skickat: den 3 februari 2022 13:48
Till: Oskar Ivarsson <Oskar.Ivarsson@kungalv.se>
Ämne: Avsägelse från uppdrag i Ekonomiberedningen 
 
Hej Oskar, 
Hoppas allt är fint med dig! 
Jag bifogar min avsägelse som ledamot i Ekonomiberedningen. 
 
/Bella  
 

__________________________________ 

  

Med vänlig hälsning 

Gabriella Banehag 

 

tfn. 072514 55 14 |  e-post: gabriella.banehag@kungalv.se 

 

Kungälvs kommun
442 81 Kungälv 
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        Kungälv 2022-02-03  

 

Avsägelse från uppdrag i Ekonomiberedningen 

 

Från och med dagens datum önskar jag lämna min plats som ledamot i Ekonomiberedningen, då 

uppdraget inte kommer att vara förenligt med min nya tjänst inom Kungälvs Kommun. 

 

Gabriella Banehag (M) 
Kungälv 2022-02-03 
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