
Mötesbok: Kommunfullmäktige (2022-09-01)

Kommunfullmäktige
Datum: 2022-09-01

Plats:   

Kommentar:

  



Dagordning
 

Dagordning
51/22 Dagordning 3

 

Formalia
52/22 Val av två ledamöter att justera protokoll 6 

53/22 Tillkommande och utgående ärenden 7

 

Inkomna motioner, interpellationer och frågor
54/22 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Martin Högstedt (UP) 8 

55/22 Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande från Martin Högstedt (UP) 9

 

Information
56/22 Rapport från kommunstyrelsens ordförande till

kommunfullmäktige 10 

57/22 Information från partierna inför val 2022 11

 

Ärenden från kommunstyrelsen
58/22 Överenskommelse om politisk organisation mandatperioden 2023-2026 12 

59/22 Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)” 16 

60/22 Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och tillbaka 26 

61/22 Hyra och taxa för kommunens kök och matsal(ar) i samband med idrotts- eller föreningsevent

43 

62/22 Medgivande till upphävande av antagande för Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil 49



51/22 Dagordning - 2022-374 Dagordning : Dagordning kommunfullmäktige 2022-09-01

Kallelse 
Sammanträdesdatum 2022-09-01 
 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 
Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 

 

 
Plats Stadshuset plan 2 
Tid Torsdagen den 1 september kl 17:00-22:00 

 
 
 
 
 
 
 Thomas Alpner  Oskar Ivarsson 
 Ordförande Sekreterare 

 
  



51/22 Dagordning - 2022-374 Dagordning : Dagordning kommunfullmäktige 2022-09-01

Kallelse  

Sammanträdesdatum  2022-09-01 
 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 

 

Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

  Formalia  

2  Val av två ledamöter att justera sammanträdets 
protokoll 

Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordning fastställs 

  Inkomna motioner, interpellationer och 
frågor 

 

4 KS2022/1703 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
från Martin Högstedt (UP) 

Antecknas 

5 KS2022/1704 
 

Interpellation till kommunfullmäktiges 
ordförande från Martin Högstedt (UP) 

Antecknas 

  Information  

6  Rapport från kommunstyrelsens ordförande till 
kommunfullmäktige 

Antecknas 

7  Information från partierna inför val 2022 Antecknas 

  Ärenden från kommunstyrelsen  

8 KS2022/1121-1 Överenskommelse om politisk organisation 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

9 KS2022/1209-1 Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk 
Hushållning och resultatutjämningsreserv 
(RUR)” 

Beslut 

10 KS2022/1210-1 Modell för styrningen i Kungälvs kommun – 
Från demokrati till effekt och tillbaka 

Beslut 



51/22 Dagordning - 2022-374 Dagordning : Dagordning kommunfullmäktige 2022-09-01

Kallelse  

Sammanträdesdatum  2022-09-01 
 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 

 

11 KS2022/1474-1 Hyra och taxa för kommunens kök och 
matsal(ar) i samband med idrotts- eller 
föreningsevent 

Beslut 

12 KS2015/2077-
113 

Medgivande till upphävande av antagande för 
Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil 

Beslut 

 
 



52/22 Val av två ledamöter att justera protokoll -   :

Denna behandling '52/22 Val av två ledamöter att justera protokoll' har inget tjänsteutlåtande.



53/22 Tillkommande och utgående ärenden -   :

Denna behandling '53/22 Tillkommande och utgående ärenden' har inget tjänsteutlåtande.



54/22 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Martin Högstedt (UP) - KS2022/1703-1 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Martin Högstedt (UP) : Interpellation till Kommunstyrelsens Ordförande från Martin Högstedt (UP)

Interpellation till Kommunstyrelsens Ordförande från Martin Högstedt (UP) 
 
Några frågor i all enkelhet: 
 
När ärenden kommer upp på dagordningen i Kommunstyrelsen samt i de idag 3 utskotten. 
Ärendehantering samt informationsmöjligheter. 
Hur ser det ut? 
 
När ett ärende skall upp på Kommunstyrelsens eller i utskott så är det brukligt i vår kommun att varje 
berörd ledamot samt ersättare skall beredas möjlighet att läsa på dessa handlingar en vecka innan 
aktuellt möte. 
Här fungerar det riktigt bra, det är förmodligen de flesta beredda på att hålla med om? 
 
Innan detta så har man en beredning där nämndens presidium 
(ordförande samt vice ordförande) sätter upp den tänkta dagordningen. 
Innan detta så har samma presidium ett par dagar att läsa in sig på ärenden som är planerade att tas 
upp, en så kallad mötesbok. 
 
Utskottet för samhällsbyggnad brukar få denna mötesbok sen fredag före beredningen som sker 
måndagar kl 08:00. 
Här upplever både Ordförande i utskottet och undertecknad vice ordförande att det ofta blir väldigt 
knappt med tid. 
Varför är det så? 
 
Kommunstyrelsen har på samma sätt som utskottet, men här får oppositionen handlingar på sittande 
beredningsmöte. 
Varför är det så? 
 
Hur påverkar detta demokratin när det kontinuerligt sker på detta sätt? 
 
Martin Högstedt 
Gruppledare Utvecklingspartiet 
Partiet för hela Kungälv 
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Interpellation till Kommunfullmäktiges Ordförande från Martin Högstedt (UP) 
 
Några frågor i all enkelhet: 
‐ Demokratiberedningen saknar sedan riktigt länge ( på kommunens hemsida) 
både kallelser samt protokoll (under hela 2022). På det viset så blir det väldigt svårt, ja näst intill 
omöjligt att som tex medborgare kunna ta del av politikens demokratiarbete. 
Varför är det på detta viset? 
 
Efter att kollat runt med flera politiker i olika partier, så hade vi tidigare, invalda personer ifrån 
respektive parti som var och en hade en tydlig glöd för just demokratifrågor. 
Idag sitter det gruppledare från varje parti 
Vilket alternativ tjänar demokratins syfte bäst? 
 
‐ Vi har under många år haft något som kallas ungdomsfullmäktige. 
Otroligt bra för våra yngre medborgare att få upp ögon o intresse för politik. 
Det borde även kunna resultera i en föryngring av oss som sitter i politikens olika instanser. Det skulle 
förmodligen bara vara till fördel? 
Med en budget på ca 100.000:‐/år så är det högst förvånande att detta har stoppats. 
Varför är det så? 
 
Medborgardialog är något vi haft under många år. 
Dessa brukade vara ute i de olika kommundelarna, som medborgare hade man chans/möjlighet att 
ställa frågor i förväg, om sådant man ansåg vara av intresse för den aktuella kommundelen. 
Även dessa har avvecklats. 
Verkligen tråkigt, varför har det blivit så? 
 
Förekommer det härskarteknik i våra olika politiska instanser? 
Om det visar sig att det finns så skall detta föras in på agendan i Demokratiberedningen. 
Detta är både en fråga och ett förslag. 
 
Nyfiken på svar 
Martin Högstedt 
Gruppledare Utvecklingspartiet 
Partiet för hela Kungälv 



56/22 Rapport från kommunstyrelsens ordförande till

Denna behandling '56/22 Rapport från kommunstyrelsens ordförande till

kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.



57/22 Information från partierna inför val 2022 -   :

Denna behandling '57/22 Information från partierna inför val 2022' har inget tjänsteutlåtande.
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Beredningsskrivelse 1(7)

Datum

6/16/2022

Ärende:
Överenskommelse om politisk organisation 
mandatperioden 2023-2026

Diarienummer:
KS2022/1121-1

Instans:
Demokratiberedningen

Överenskommelse om politisk organisation mandatperioden 2023–2026

Demokratiberedningen i Kungälvs kommun fick i samband med att budget 2019 antogs den 
6 december 2018 uppdrag från kommunfullmäktige. Ett av uppdragen var att se över den 
politiska organisationen inför kommande mandatperiod:

- Demokratiberedningen får i uppdrag att under mandatperioden 
2019–2022 göra en översyn av den politiska organisationen med 
målet att stärka kommunfullmäktiges roll.

Översynen ska resultera i ett förslag till ny politisk organisation. Målet är att 
organisationen ska vara effektiv samt att det ska finnas en bred samsyn kring 
organisationsstrukturen.

Arbetet inleddes i början av 2021 med hjälp av Sven-Martin Åkesson, organisationskonsult, 
som genomfört intervjuer med politiker och tjänstemän. Sven-Martins översyn, inklusive 
intervjuer och omvärldsbevakning, mynnade ut i en rapport i november 2021.

I rapporten konstaterar Sven-Martin att en stor majoritet av de som intervjuats är i grunden 
positiva till den utvecklings som skett i Kungälv avseende den politiska organisationen men att 
det fortsatt finns utrymmer för utveckling. Vidare framkommer det att är en bra 
grundtanke med beredningar som jobbar långsiktigt, att nuvarande organisation blir bättre 
och bättre och att det finns en bra grundläggande dialog och ett bra samarbetsklimat. 
Sammantaget ligger allt detta till grund för ett stärkt kommunfullmäktige.

Med rapporten som grund har sedan representanter från samtliga partier med mandat i 
kommunfullmäktige träffats för att komma överens om hur den politiska organisationen ska 
se ut i Kungälvs kommun under
mandatperioden 2023–2026. Gruppen har diskuterat förändringar inom följande områden:

- Antal fullmäktigeberedningar
- Antal ledamöter totalt i den politiska organisationen
- Kopplingar mellan olika uppdrag

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx

E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

DEMOKRATIBEREDNINGEN FAX 0303-238002
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Datum

6/16/2022

- Arvoden och ersättningar
- Kostnader för den politiska organisationen
- Partistöd
- Arbetsordning för beredningar

Dialogen mellan partierna har mynnat ut i förslag på förändringar rörande bland annat 
kommunfullmäktiges beredningar, ersättningar och arvoden och kommunstyrelsens storlek.

Bakgrund
Den kommunala organisationens syfte är att möjliggöra effektiv styrning och ledning vilket 
ska leda till att verksamheterna får bästa möjliga förutsättningar att skapa god kvalitet och 
hög effektivitet för kommunens invånare.

Översynen av den politiska organisationen inleddes början av 2021 med hjälp av Sven-Martin 
Åkesson, organisationskonsult, som genomfört intervjuer med politiker och tjänstemän:

- Gruppintervju med representanter från varje politiskt parti
- Gruppintervju med KS presidium
- Gruppintervju med förvaltningsledningen

Frågeställningarna som låg till grund för intervjuerna var:
Frågor avseende politisk styrning och ledning

- Vad ser du för fördelar och förbättringsmöjligheter med nuvarande politisk styrning 
och ledning?

- Styrkor med nuvarande politiska styrning och ledning
- Svagheter i nuvarande politiska styrning och ledning
- Förbättringsförslag vad gäller politiska styrning och ledning

Frågor avseende politisk organisation
- Vad ser du för fördelar och förbättringsmöjligheter med nuvarande politiska 

organisation?
- Styrkor med nuvarande politiska organisation
- Svagheter i nuvarande politiska organisation
- Förbättringsförslag vad gäller politisk organisation

I rapporten konstaterar Sven-Martin att en stor majoritet av de som intervjuats i grunden 
är positiva till den utveckling som skett i Kungälv avseende den politiska organisationen 
men att det fortsatt finns utrymmer för utveckling. Vidare framkommer det att är en bra 
grundtanke med beredningar som jobbar långsiktigt, att nuvarande organisation blir bättre 
och bättre och att det finns en bra grundläggande dialog och ett bra samarbetsklimat. Allt 
det sammantaget ligger till grund för ett stärkt kommunfullmäktige.

Rapporten innehåller tre delar:

1. Demokratiberedningens uppdrag
2. Analys av nuläge och omvärld
3. Konsultens rekommendationer
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Gruppen för politisk organisationsförändrings förslag

Representanter från samtliga partier med mandat i kommunfullmäktige har träffats för 
att komma överens om hur den politiska organisationen ska se ut i Kungälvs kommun 
under mandatperioden 2023–2026.

Gruppen har diskuterat förändringar inom följande områden:

- Antal fullmäktigeberedningar
- Antal ledamöter totalt i den politiska organisationen
- Kopplingar mellan olika uppdrag
- Arvoden, ersättningar och partistöd
- Kostnader för den politiska organisationen
- Arbetsordning för beredningar

En rad olika förslag följer nedan. 

Antal beredningar
- Demokratiberedningen och Ekonomiberedningen kvarstår. Partier som av egen 

kraft inte får en plats i Ekonomiberedningen har rätt till en adjungerad plats.
- Kultur-och fritidsberedningen, beredningen för samhälle och utveckling, 

beredningen för trygghet och stöd samt beredningen för bildning och lärande 
avvecklas.

- Tre nya beredningar bildas:
• beredningen för samhällsbyggnad och fritid (BSF) 
• beredningen för lärande och kultur (BLK)
• beredningen för trygghet och stöd (BTS)

De tre nya beredningarna består vardera av 10 ledamöter samt ordförande och 
vice ordförande.

- beredningen för samhällsbyggnad och fritid, beredningen för lärande och 
kultursamt beredningen för trygghet och stöd sammanträder samtidigt.

- Beredningsöverskridande arbetsgrupper med gemensamma uppdrag skapas.
- Möjligheten till tillfälliga beredningar kvarstår.

Antal ledamöter
Antalet ledamöter inom den politiska organisationen i Kungälvs kommun ökar marginellt 
jämfört med nuvarande mandatperiod. Förändringen sker i kommunstyrelsen samt i 
kommunfullmäktige (enligt tidigare beslut).

- Kommunstyrelsen utökas med fyra ledamöter och ska bestå av 17 ledamöter och 7 
ersättare. Detta möjliggör att utskotten kan utökas till att ha sju ledamöter i vartdera 
utskottet.

- De tre beredningarna BSF, BLK och BTS ökar från 9 ledamöter per beredning till 12 
ledamöter per beredning. Detta innebär att det totala antalet ledamöter i 
kommunfullmäktiges beredningar bibehålls.
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Kopplingar mellan uppdrag
Kopplingar mellan uppdrag är i grund och botten överenskommelser mellan partierna om 
hur externa uppdrag kan fördelas (partierna har fri nomineringsrätt).

- Det är viktigt att funktion och uppdrag hänger ihop gällande platser i GR, samordningsförbund, 
EU-projekt och andra instanser där så kan vara aktuellt.

- Den beredning och/eller utskott som äger frågan ska finnas representerade i råden. Den politiska 
representationen i respektive råd regleras i respektive råds reglemente.

- Externa uppdrag bör i så hög utsträckning som möjligt kopplas till ett 
uppdrag i nämnd, utskott eller beredning. Detta för att viktig information från 
denna typ av uppdrag ska tillgodoses inom kommunen.

- Ledamöter i kommunstyrelsen bör inte sitta i fullmäktigeberedningar.

Arvodering
Baslinjen för arvodena är 100 % av riksdagsledamöternas månadsarvode.

Arvodering i presidier ska arvoderas på så sätt att vice ordföranden ska arvoderas med två 
tredjedelar av ordföranden. 

Arbetsordningar för beredningar
Styrdokumentet Arbetsordning för beredningar uppdateras i enlighet med upprättad 
beredningsskrivelse.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Överenskommelse om politisk organisation mandatperioden 2023–2026 antas.
2. Kommunstyrelsen utökas med fyra ledamöter och ska bestå av 17 ledamöter och 7 

ersättare.
3. Demokratiberedningen och Ekonomiberedningen kvarstår. Partier som av egen 

kraft inte får en plats i Ekonomiberedningen har rätt till en adjungerad plats.
4. Kultur-och fritidsberedningen, beredningen för samhälle och utveckling, 

beredningen för trygghet och stöd samt beredningen för bildning och lärande 
avvecklas.

5. Tre nya beredningar bildas:
• beredningen för samhällsbyggnad och fritid (BSF)
• beredningen för lärande och kultur (BLK)
• beredningen för trygghet och stöd (BTS)

De tre nya beredningarna består vardera av 10 ledamöter samt ordförande och 
vice ordförande.

6. Baslinjen för arvoden är 100 % av riksdagsledamöternas månadsarvode.
7. Arbetsordningar och reglementen revideras i enlighet med överenskommelse om 

politisk organisation 2023–2026.



59/22 Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)” - KS2022/1209-1 Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)” : KS2022_1209-1 Revidering - God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) 1110391_857377_0

God Ekonomisk
Hushållning och
resultatutjämningsreserv
(RUR)
Riktlinjer

Diarie-/dokumentnummer: KS2022/1209
Beslut: <Datum-…Instans §…/År>
Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen
Ersätter tidigare beslut 2021-04-15, KF § 52/2021
Giltighetstid: 2023-12-31
Dokumentansvarig: Ekonomichef



59/22 Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)” - KS2022/1209-1 Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)” : KS2022_1209-1 Revidering - God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) 1110391_857377_0

2

Innehållsförteckning

1. God ekonomisk hushållning....................................................................................................3

Två perspektiv .................................................................................................................................3

Finansiella mål ................................................................................................................................4

Verksamhetsmål .............................................................................................................................4

2. Resultatutjämningsreserv ........................................................................................................4

Reservering till RUR ......................................................................................................................5

Disponering av RUR ......................................................................................................................5

Beslut om reserv.............................................................................................................................5

Rutiner för revidering av finansiella mål ..................................................................................5

Extern redovisning av RUR..........................................................................................................6

3. Uppföljning...................................................................................................................................6

4. Relation till andra styrdokument ............................................................................................6



59/22 Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)” - KS2022/1209-1 Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)” : KS2022_1209-1 Revidering - God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) 1110391_857377_0

3

1. God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet, både på kort och långt sikt. Grundtanken bakom begreppet god
ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för
den service som de själva beslutar om och själva konsumerar, samt att gjorda
investeringar ska kunna ersättas.

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan
löpande kostnader och intäkter. Verksamheternas nettokostnader bör därför inte öka
i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag.

Kommunen bör uppvisa årliga positiva resultat på en nivå som gör att dess ekonomi
inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi
och verksamheter är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva
upp till kravet på god ekonomisk hushållning.

Ekonomi betyder att hushålla med begränsade resurser. Kommuner ska enligt
kommunallagen hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket värde
som möjligt av varje satsad krona. Kommunallagen innefattar även krav på att
resurser i verksamheten används till rätt saker och att de utnyttjas på rätt sätt

God ekonomisk hushållning råder då verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och
ekonomiskt hållbart sätt. Såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen är
huvudsakligen uppfyllda och kommunens grunduppdrag bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt.

Två perspektiv
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ska också ses utifrån två
dimensioner, att hushålla i nutiden samt att hushålla över tiden.

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära
kostnaderna för den service den konsumerar. Kommunen måste ange en
ambitionsnivå för den egna finansiella ställningen och utvecklingen i form av
finansiella mål.

Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen måste bedriva sin verksamhet på
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt, för att kunna skapa förutsättningar för
god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart
samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter.

De finansiella målen samt de verksamhetsmålen ska anges i den av
kommunfullmäktige framtagna rambudgeten och fastställs i samband med
kommunfullmäktiges beslut om rambudget.
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Kontinuerliga uppföljningar via delårsrapporter och årsredovisningar syftar till att
identifiera hur väl en kommun har levt upp till en god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål
De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna och ramarna för den
kommunala verksamheten utifrån respektive kommunens ekonomiska situation på
kort och lång sikt. De finansiella målen ska också ange en ambition för kommunens
finansiella utveckling och ställning. Kommunen behöver generera ett stabilt
driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna
utveckla verksamheten över tid. Ett stabilt driftöverskott krävs också för att kunna
hantera eventuella kommande räntehöjningar. Finansiella mål ska inkludera
kommunkoncernen.

Verksamhetsmål
Kommunallagen innehåller också krav på att resurserna i verksamheterna används
till rätt saker och att de nyttjas på ett effektivt sätt. De verksamhetsmässiga målen
mäts genom indikatorer

Verksamhetsmålen ska utvärderas och följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
För att uppföljning av målen ska kunna genomföras på ett tillfredställande sätt är det
viktigt att målen är tydligt formulerade samt mätbara.

Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och
ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den
konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller
åtaganden.

2. Resultatutjämningsreserv
Från och med 2013 finns det för kommuner en möjlighet att under vissa
förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv
(RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel, under förutsättning att årets balanskravsresultat är negativt. Hur
man avser att reservera och disponera medel till/från RUR ska framgå av de riktlinjer
för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställer.

Syftet med RUR är alltså att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att
senare, under vissa omständigheter, användas när skatteunderlagsutvecklingen är
svag. RUR ska därigenom vara ett sätt att kunna arbeta med mer långsiktiga mål än
balanskravets fokus på ett kalenderår i taget.

Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga
neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen.
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Reservering till RUR
Reservering till RUR får göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta
antingen av den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser, ska
gränsen för när avsättningen får ske istället uppgå till 2 procent av summan av de
ovan nämnda posterna.

Resultatutjämningsfonden för Kungälvs kommun maximeras till 100 mkr.

Disponering av RUR
Prognosen för det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvärde för när disponering
från RUR får göras. Om prognosen understiger genomsnittet får reserven användas. Detta
gäller både vid budgetarbetet och bokslutsarbetet.

Maximalt 40 procent av RUR får tas i anspråk det första året i en lågkonjunktur. Under det
andra påföljande året av lågkonjunkturen får maximalt 50 procent av de återstående medlen
tas i anspråk och under det tredje året får hela den resterande medlen tas i anspråk.

För en budget är de formella kraven inte specificerade på samma detaljnivå som för en
årsredovisning. I samband med behandling av delårsbokslut och bokslutsprognoser kan
kommunen behöva fatta beslut om en omprövning av reservering respektive disponering.
Om det krävs åtgärder i verksamheterna kan dessa eventuellt vägas mot att disponera RUR
- under förutsättning att skatteutvecklingen och det prognostiserade resultatet tillåter

Beslut om reserv
För att klara kravet på balans mellan intäkter och kostnader i budget och redovisning är det
tillräckligt att RUR används med ett belopp som motsvarar vad som krävs för att få ett
balanskravsresultat där det är balans mellan intäkter och kostnader.

Medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga inte mer än vad som krävs för att
balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i
årsredovisningen.

Två kriterier ska alltså vara uppfyllda:

1. förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga

den genomsnittliga och,

2. balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för

att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker).

Rutiner för revidering av finansiella mål
Kommunens finansiella mål revideras i samband med rambudgetprocessen.
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Extern redovisning av RUR
RUR redovisas som en delpost under kommunens eget kapital i balansräkningen. Eftersom
reserven enbart är en delpost redovisas inte förändringar av reserven över resultaträkningen,
vilket innebär att reserveringen inte påverkar kommunens balanskravsresultat, utan endast
är en del av balanskravsutredningen och RUR kan endast användas för att nå balans enligt
balanskravet.

3. Uppföljning
Uppföljning av principerna i detta styrdokument sker senast i samband med
mandatperiodens början enligt kommunens riktlinjer för styrdokument.

4. Relation till andra styrdokument
Styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (RUR) har en koppling till dokumenten i kommunens
rambudget.
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Beredningsskrivelse 1(2)

Datum

7/1/2022

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-238002
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk 
Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)”

Diarienummer:

KS2022/1209-1

Instans:

Ekonomiberedningen

Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)”

Ekonomiberedningen har reviderat styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och resultatutjämningsreserv (RUR). Den tidigare definitionen av god ekonomisk hushållning 
hade ett kortsiktigt, ettårigt perspektiv och förmådde inte fånga behovet av utveckling och 
förändring.

Den nya definitionen fångar på ett bättre sätt långsiktigheten och behovet av utveckling och 
förändringstryck. Den inkluderar även verksamheternas grunduppdrag och vikten av 
ekonomins hållbarhet över tid. 

Definitionen är bredare formulerad.
Ekonomiberedningen anser den nya formuleringen tillsammans med omgivande texter bör 
bidra till större långsiktighet och en bättre ekonomisk hushållning över tid.

Förslag till Kommunfullmäktige
Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) antas 

Expedieras till:  Pia Jakobsson
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Click here to enter text.

För kännedom till:  
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 5 (6)

EKONOMIBEREDNINGEN Justeras sign

§ 22/2022

Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)” (Dnr KS2022/1209)
Ekonomiberedningen har reviderat styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). Den tidigare definitionen av god 
ekonomisk hushållning hade ett kortsiktigt, ettårigt perspektiv och förmådde inte fånga 
behovet av utveckling och förändring.

Den nya definitionen fångar på ett bättre sätt långsiktigheten och behovet av utveckling och 
förändringstryck. Den inkluderar även verksamheternas grunduppdrag och vikten av 
ekonomins hållbarhet över tid. 

Definitionen är bredare formulerad.
Ekonomiberedningen anser den nya formuleringen tillsammans med omgivande texter bör 
bidra till större långsiktighet och en bättre ekonomisk hushållning över tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)”
Bilaga Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)”

Förslag till Kommunfullmäktige
Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
(RUR) antas. 

__________

Expe
dieras 
till: 

 Pia Jakobsson

För 
känn
edom 
till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
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EKONOMIBEREDNINGEN Justeras sign

§ 22/2022

Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)” (Dnr KS2022/1209)
Ekonomiberedningen har reviderat styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). Den tidigare definitionen av god 
ekonomisk hushållning hade ett kortsiktigt, ettårigt perspektiv och förmådde inte fånga 
behovet av utveckling och förändring.

Den nya definitionen fångar på ett bättre sätt långsiktigheten och behovet av utveckling och 
förändringstryck. Den inkluderar även verksamheternas grunduppdrag och vikten av 
ekonomins hållbarhet över tid. 

Definitionen är bredare formulerad.
Ekonomiberedningen anser den nya formuleringen tillsammans med omgivande texter bör 
bidra till större långsiktighet och en bättre ekonomisk hushållning över tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)”
Bilaga Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)”

Förslag till Kommunfullmäktige
Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
(RUR) antas. 

__________

Expe
dieras 
till: 

 Pia Jakobsson

För 
känn
edom 
till:
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Beredningsskrivelse 1(2)

Datum

7/1/2022

EKONOMIBEREDNINGEN
ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-238002
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från 
demokrati till effekt och tillbaka

Diarienummer:

KS2022/1210–1

Instans:

Ekonomiberedningen

Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och 
tillbaka

Ekonomiberedningen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att revidera Policyn Modell för 
styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och tillbaka (KS2022/1210).

Beredningen har reviderat policyn i syfte att modernisera och aktualisera den samt skapa en 
bättre överensstämmelse med den utveckling som skett sedan policyn senast uppdaterades. 
Dokumentet har också fått en bättre struktur och ett uppdaterat språk i syfte att öka förståelsen 
och göra dokumentet mer lättläst, sammanhängande och tydligt.

Grunderna för styrmodellen har inte förändrats i och med den här revideringen.

Förslag till Kommunfullmäktige
Reviderad policy Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från 
demokrati till effekt och tillbaka antas

Expedieras till:  Pia Jakobsson

För kännedom till:  
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1. Inledning

Dokumentet beskriver Kungälvs kommuns styrmodell och visar hur verksamheten i
kommunkoncernen leds och styrs och hur arbetet planeras och följs upp. Modellen
handlar om att styra och leda organisationen så att den politiska viljan får genomslag.

Kungälvs kommuns vision och värdegrund är vägledande för styrning och ledning
och bygger på tillitsbaserad ledning och styrning

Utgångspunkt för styrmodellen är Kungälvs kommuns vision och värdegrund.

2. Syfte

Styrmodellens ska tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för
styrning och ledning. Styrmodellen är kommungemensam med syftet att få en
enhetlig styrning av hela kommunkoncernen.

Styrmodellen tydliggör rollfördelningen där politiken beslutar om ”vad-frågor”
förvaltningen och tjänstepersoner hanterar ”hur-frågor”. Ansvar läggs, så att
engagemang och kompetens i organisationen tas tillvara, och att frågor hanteras på
den nivå de hör hemma.

3. Grundläggande om styrmodellen

Styrmodellen för Kungälvs kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta
innebär att ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat
omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Utgångpunkten är kommunens vision,
värderingar och övergripande strategiområden samt verksamhetens grundläggande
uppdrag att planera, utveckla och följa upp verksamheten. Arbetet ska genomsyras
av medskapande och ansvarstagande.
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4. Styrmodellen utgår från följande grundläggande principer

• Styrmodellen ska utgå från kommunkoncernens uppdrag som finns beskrivet i de
styrdokument och ägardirektiv såsom lagstiftning, regler, riktlinjer, policys, vision,
värdegrund, mål, uppdrag, mm, som är beslutade.

• Styrmodellen beskriver dels en struktur och dels ett arbetssätt för planering och
uppföljning.

5. Styrmodellen har fokus på vem verksamheten finns till för
(bilden står för sig själv) behövs text?

Målgrupp
(exempelvis
medborgare,
invånare, elever
och brukare)

P
rocesser

E
konom
i

M
edarbetare

Politiska mål formuleras
i medborgar-
/ invånarperspektivet

Förvaltningens
arbete och
aktiviteter för att
nå målen
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6. Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning
I den kommunala verksamheten ska det finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan
politiken och förvaltningen. Fördelningen arbetas fram i dialog mellan politiken och
förvaltningen och bygger på principen att de politiska företrädarna beslutar om vad
som ska uppnås i verksamheten och vilka mål som ska nås. Förvaltningens
tjänstepersoner arbetar sedan fram strategier och aktiviteter för hur målen ska
uppnås samt utarbetar underlag för politiska beslut.

7. Politiska styrningen, roller och ansvar

Kommunfullmäktige (KF): är den högsta beslutande politiska nivån och som fattar
beslut om politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är också
fullmäktige som fattar beslut i frågor som rör hela Kungälvs kommun, som
exempelvis övergripande vision för kommunen, finansieringsfrågor, utfärdande av
direktiv och ramar, inriktningar samt strategiska mål och förutsättningar som anges i
KF:s rambudget.

Kommunfullmäktiges beredningar: ansvarar för långsiktiga övergripande mål och
policyer som rör respektive ansvarsområde. Beredningarna ska arbeta övergripande
med visioner och värderingar. Syftet med beredningar är att bereda ärenden som ska
avgöras av KF.

Kommunrevisionen: Kommunrevisionen utses av fullmäktige för att kontrollera att
kommunens verksamhet sköts utifrån kommuninvånarnas intressen och att
skattepengarna förvaltas på ett säkert och effektivt sätt. Varje år gör revisorerna en
löpande oberoende granskning av all verksamhet inom kommunstyrelsen,
myndighetsnämnder, beredningar, utskott och bolagen.

Kommunstyrelsen (KS): ansvarar för att det som KF beslutar genomförs, följs upp
och utvärderas. Kommunstyrelsen har genom sitt reglemente fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens
verksamheter. KS beslutar om riktlinjer, regler och förvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen har ekonomiskt verksamhetsansvar. Som uppdragsgivare till
kommundirektören har kommunstyrelsen också ansvar för kommunens resurser för
personal och lokaler. Kommunstyrelsen ska ansvara för att fullmäktiges och
kommunstyrelsens uppdrag genomförs och för att förvaltningens verkställighet följer
fattade beslut. Kommunstyrelsen har även en samordnade roll för kommunens bolag,
samt uppsiktsplikt över verksamheten deras verksamheter.
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Kommunstyrelsen utskott: utskottens främsta uppgift är att bereda ärenden till
kommunstyrelsen.

Myndighetsnämnderna: har till uppgift är att se till att verksamheten inom det
avsedda sakområdet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt. har till uppgift är att besluta och verkställa i
enlighet med speciallagstiftning inom sitt ansvarsområde.

Koncernen: består av moderbolaget AB Kongahälla samt kommunens helägda
kommunala bolag. Ändamålet med moderbolaget är att främja en aktiv ägarstyrning
av kommunens bolag och samordning av koncernens verksamhet utifrån
kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra styrdokument. Bolaget ska
löpande följa upp dotterbolagens verksamhet och ska även svara för den finansiella
samordningen inom koncernen.

Bolagsstyrelser: Bolagsstyrelser i dotterbolagen beslutar om det som rör det
enskilda bolagets verksamheter. Det är kommunfullmäktige som fastställer
ändamålet via bolagsordning och ägardirektiv.

Politiska ansvarsområden

Politiska ansvarsområden och arbetsform fastställs i reglemente/styrelsens
arbetsordning, vilka även kan innehålla uppgift om vilken behörighet en styrelse
myndighetsnämnd, har att fatta beslut i fullmäktiges ställe. Delegationsordning
fastställer rätten att fatta olika typer av beslut i styrelsens eller nämndens ställe.

Delegationsordning

En delegationsordning beskriver var beslut fattas. Kommunstyrelsen och
myndighetsnämnderna har rätt att delegera beslutsrätten till ett utskott eller åt en
ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen

Styrdokument

För att ange riktning inom ett visst område eller ett förhållningssätt till en viss
företeelse kan ett styrdokument tas fram. Vision, strategi, program och plan har
karaktären av färdriktningsdokument. En policy beskriver ett förhållningssätt, riktlinjer
avser frågor rörande verkställighet och regler är tvingande dokument.
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8. Styrmodellens delar
Styrningen innefattar både den politiska viljan till förändring och förvaltningens
verksamhetsstyrning med grunduppdraget, kvalitet och utveckling. Budgeten är en
grundläggande förutsättning för hela den kommunala verksamheten. Lagstiftning,
styrdokument och ekonomiska ramar är överordnade i styrningen.

Vision

Visionen beskriver ett framtida önskvärt tillstånd för Kungälvs kommun. Utifrån
visionen tas mål och satsningar samt strategier, program, policyer och planer fram.

Värdegrund

Värdegrund beskriver organisationens förhållningssätt och ageranden/beteenden
som ska genomsyra organisationskulturen.

Budget/resursfördelning

Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år upprätta en budget för
nästkommande kalenderår, samt en plan för ekonomin för en period om tre år.
Budgeten ska utformas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunens
verksamhet ska bedrivas med god hushållning.

Resursfördelning och ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser och
god ekonomisk hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan
kommunens olika verksamhetsområden.

Mål

Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att
fullmäktige beslutar om strategiska mål och resultatmål som kommunkoncernen som
helhet ska arbeta mot för att röra sig i riktning mot visionen.

Ett mål ska beskriva ett önskat läge som fullmäktige formulerar vid en viss tidpunkt,
så att de bidrar till att uppnå visionen. Målen ska peka ut de områden som är
strategiskt viktigast att arbeta med.

Målen bryts ned i satsningar, aktiviteter och mäts med hjälp av indikatorer. Målen ska
fokusera på resultat som behöver prioriteras i utvecklingsarbetet. Målen ska vara
relevanta för den organisatoriska nivå de formuleras för. Målstyrningen ska inriktas
på politiskt beslutade utveckling och förändringar.
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En viktig utgångspunkt i målarbetet är att begränsa antalet mål. Att hålla nere antalet
politiska mål möjliggör överblick och en effektiv styrning. Målen ska vara mätbara och
möjliga att påverka samt sättas med en rimlig och tydlig ambitionsnivå. Tydligt
formulerade mål är en förutsättning för att kommunen ska kunna röra sig i riktning
mot visionen och komma framåt inom de strategiska målområdena.

De mål som beslutas kan antingen ha ett yttre eller ett inre fokus. Med yttre fokus
menas att målen fokuserar på invånarnas, föreningar, näringslivets behov eller på de
resultat som ska uppnås i relation till kommunens olika målgrupper. Med inre fokus
menas att målen fokuserar på politiskt prioriterade områden som behöver utvecklas
inom organisationen för att möta omvärldsfaktorer och/eller målgruppernas behov
(exempelvis mål kopplade till personalpolitik, utveckling eller ekonomi).

Kommunfullmäktige – strategiska mål och strategiska förutsättningar

Utgångspunkten i styrmodellen är att kommunfullmäktige, med visionen som grund
anger prioriterade strategiska mål. De strategiska målen har tidsaspekten 4 - 10 år
och skall vara övergripande till sin karaktär. De strategiska målen skall fokusera på
den aktuella politiska viljeinriktningen och ha yttre fokus.

Som grund för kommunfullmäktiges strategiska mål finns, förutom visionen, även
strategiska förutsättningar vilka består av tre delar - processer, ekonomi, och
medarbetare. De är styrande på ett övergripande plan och har direkt påverkan på
huruvida vi lyckas eller inte. De strategiska förutsättningarna är på samma gång
begränsning, inriktning och verktyg för att nå de strategiska målen. Som strategiska
förutsättningar kan också nämnas att kommunens verksamhet styrs av lagar,
förordningar och reglementen.

Kommunstyrelsen – Resultatmål

De strategiska målen konkretiseras av kommunstyrelsen i form av resultatmål som
har tidsaspekt på 1 till 4 år. Dessa mål skall vara tydliga och mätbara. Mätning sker
genom att koppla indikatorer till målen. Kommunstyrelsens resultatmål skall genom
dialog stämmas av med kommunfullmäktiges strategiska mål och strategiska
förutsättningar. Resultatmålen sammanställs i förvaltningens verksamhetsplan som
föregåtts av dialoger med kommunstyrelsen, berörda myndighetsnämnder och
utskott samt med förvaltningen. Resultatmålen ska godkännas av
kommunfullmäktige.

Uppdrag

Uppdrag är ett komplement i styrningen och formuleras av förvaltningens
uppdragsgivare (kommunstyrelsen) och ges till kommundirektören på
förvaltningsnivå via budgetdirektiv årligen. Med uppdrag avses de uppdrag som
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kommunstyrelsen har identifierat och formulerat. Förvaltningen besvarar med
åtgärder/aktiviteter till uppdragsgivaren i form av förvaltningens verksamhetsplan.

Mål och budgetdirektiv kopplade till budgetprocessen lämnas en gång per år i
samband med budgetarbetet.

Uppföljning

Uppföljning görs på av budget, mål, grunduppdrag och styrdokument. I det
systematiska kvalitetsarbetet följs kvalitet upp. I uppföljningen används mått och
bedömning.

Att följa upp och analysera resultaten ger återkoppling på arbetet och ny kunskap.
Arbetet med uppföljningen ska präglas av en god resultatkultur. Att analysera,
jämföra och diskutera resultat skapar förutsättningar för en organisation som
utvecklas och arbetar med ständiga förbättringar.

Processen för redovisning av resultat och målbedömning

Målbedömningen är en subjektiv bedömning grundad på information och fakta från
indikatorer, volymtal, underliggande mål, planerade och genomförda aktiviteter samt
väsentliga omvärldsfaktorer som påverkar möjligheterna att nå målet.

Hänsyn tas även till den trendmässiga utvecklingen för indikatorerna samt till annan
kunskap och data som bedöms som relevant för att visa på utvecklingen.

Processen för målbedömningar i verksamheterna sker i tre steg:

Steg ett: Redovisar de resultat som är relevanta för målet samt indikatorer och
aktiviteter som är kopplade till målet.

Steg två: Analysen sker i verksamheterna, om vad resultaten beror på och vad det
innebär för verksamheten. Analysen förklarar vilken målbedömning som görs enligt
skala 1-6.

Steg tre: Beskriver konsekvenser av målbedömning samt hur arbetet med målet går
vidare för att uppnå resultat.
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Målens bedömning visualiseras en 6-gradig skala. Den 6-gradiga skalan möjliggör en
nyansering av bedömningen inom varje nivå/färg.

6 - målet är uppfyllt
5 - målet kommer att uppfyllas
4 - målet är delvis uppfyllt
3 - målet är svårbedömt
2 - målet är ej uppfyllt
1 - målet kommer ej att uppfyllas

Indikator
Är ett statistiskt mått som förmedlar information om utveckling och ger hjälp vid
uppföljning och utvärdering av mål.

Indikatorns färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I
normalfallet visar indikator

grönt  om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet.
Gult om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet
rött om avvikelsen är mer än 15 procent från målvärdet.
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9. Förvaltningens styrning

Modell för verksamhetsstyrning - MOVE

Förvaltningens verksamhetsstyrning innefattar den politiska viljan till utveckling,
förändring och förvaltningens verksamhetsstyrning med grunduppdraget, kvalitet och
utveckling i fokus. Budgeten är en grundläggande förutsättning för hela den
kommunala verksamheten. Vision, värderingar, mål, lagstiftning, uppföljningar,
internkontroll, styrdokument och ekonomiska ramar dvs budget är överordnade i
styrningen.

Tillitsbaserade ledning och styrning i Kungälvs kommun är en del av
verksamhetsstyrning och ledning och handlar om viljan och förmågan att ta vara på
allas kunskap och kompetens och att sätta invånaren, omsorgstagaren, brukaren,
den vi är till för, i centrum för välfärdstjänsterna.

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar också om att våga skapa relationer över
organisationsgränser för att kunna möta behov utifrån de förutsättningar som finns.
För att möta behoven hos de vi finns till för, utgår vi från att samverkan och
samarbete ger bättre förutsättningar för värdeskapande.

Tillitsdialoger mellan sektorer/stabsenheter, chefer och medarbetare och mellan
sektorer/stabsenheter och bolag är en tillitsdialogform för att tjänstepersoner i tidigt
skede ska kunna fånga upp utmaningar eller möjligheter. Formen samt innehållet för
dessa tillitsdialoger definieras av respektive sektor och stabsenhet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsledningssystemet tar sin utgångspunkt i hur verksamheten bedrivs och ska
säkerställa att förvaltningen utvecklar tjänster av god kvalitet och med hög
produktivitet, dvs. hög effektivitet. >

10. Budgetprocessen

Resursfördelning

Kungälvs kommun tillämpar rambudgetering. Det innebär i stort att ett eventuellt
tillskott i nästkommande budget relateras till föregående årsbudget, där förändringen
mellan åren är i fokus. Undantaget är de avgiftsfinansierade verksamheterna där s.k.
nollbudgetering tillämpas.

Huvudregler för resursfördelning:

1. Politiska prioriteringar

2. Demografi (volymer inom främst barnomsorg, skola och äldreomsorg och LSS)
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3. Pris- och löneökningar mellan åren

4. Verksamhetsförändringar som beslutats eller förväntas ta beslut om

5. Driftkostnadsförändringar på grund av investeringsvolymer (kapitalkostnader)

Förvaltningsledningen fördelar ramar till förvaltningen och dess sektorer.

Utifrån beslutad budget och budgetdirektiv tar förvaltningen fram verksamhetsplan,
samt planerar förvaltningens verksamhet. En analys görs av förutsättningar, nuläge
och framtid och diskuteras med hjälp av bokslut, nulägesanalys, långsiktig planering,
demografisk utveckling, den ekonomiska utvecklingen och omvärldsanalys. Syftet är
att få en gemensam bild av förutsättningar inför arbetet med budget och uppdrag
som förvaltningen har för att driva verksamheten. Aktiviteter tas fram för att leverera
enligt politiska beslut och redovisas i verksamhetsplanen. Uppdrag konkretiseras i de
olika sektorerna och på verksamhetsnivå och redovisas i sektorplaner.

Inriktningen för Intern kontroll beskrivs i verksamhets- och sektorplaner, men
planeras och rapporteras till politiken enligt särskilt styrdokument.

Sektorerna ansvarar för resurstilldelningen till sina verksamheter och enheter. Detta
för att kommunens chefer/rektorer ska kunna anpassa sin verksamhet efter tilldelad
budget och därefter kunna följa upp både verksamhet och ekonomi under budgetår.

11. Genomförande
Verksamheten genomförs enligt förvaltningens verksamhetsplan, sektorplaner och
detaljbudget. I det systematiska kvalitetsarbetet sker en ständig utveckling av
verksamhetens processer/arbetssätt.
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12. Uppföljning
Ekonomiskt resultat, måluppfyllelse, mått och kvalitet följs upp enligt fastställd plan
och ekonomiska styr principer. Uppföljningsrapporter med olika innehåll beroende på
uppföljningsperioder redovisas. Slutgiltig rapportering sker i årsredovisningen.

13. Intern kontroll
Internkontroll är generellt definierad som det arbete som utförs av en organisation i
syfte att ge rimlig försäkran om att verksamheten uppfyller kvalitet och resultat inom
följande:

Kvalitet och kostnadsmedvetenhet i verksamheten.
Tillförlitlig finansiell rapportering.
Följsamhet av tillämpliga lagar och regler.
Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering
Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

Intern styrning och kontroll utgår ifrån verksamhetens uppdrag, lagar och
förordningar, styrdokument, processer och ekonomiska redovisning.

Internkontrollplan är en särskild plan för granskning och uppföljning av den
interna kontrollen i syfte att följa upp att den interna kontrollen och det interna
kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom kommunens - verksamhet -
meningsbyggnad

Intern kontrollplan är en särskild plan för granskning och uppföljning i syfte att
följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande i kommunens
verksamheter

Den interna kontrollplanen ska minst innehålla:

Genomförd risk och väsentlighetsbedömning.
Rutiner/processer samt kontrollmoment som ska följas upp.
Granskning – vad granskningen ska säkerställa
Hur granskningen ska göras
Omfattning och frekvens av uppföljningen
Vem som ansvarar för att utföra granskningen
När granskningen ska vara utförd
Hur rapporteringen ska ske
Redovisas i samband med årligen med åtgärdsplan
Ny plan upprättas i samband med att tidigare plan redovisas.
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Sammanfattning

Föreningslivet i Kungälvs kommun anordnar ett flertal idrottscuper för barn och ungdomar som är
aktiva inom olika ideella idrottsföreningar. Flera av arrangemangen anordnas över helger och det
förekommer vid ett flertal tillfällen övernattning och servering av måltider i ett antal av kommunens
skolor och matsalar. Måltidsleveranser och servicetjänster i kök och matsal har anordnats via
kommunens måltidsverksamhet utanför ordinarie uppdrag för kärnverksamheterna i kommunen.

Föreningar som anordnar idrottscuper för barn och ungdomar önskar lägre kostnader för måltider
som serveras vid dessa tillfällen. Genom att kunna hyra kök och matsal kan de påverka
kostnadsbilden för måltider genom egna inköp och föreningarnas ideella arbetsinsatser. Övrigt
önskemål från föreningarna är också att kunna använda sig av andra måltidsleverantörer i
kommunens restaurangmatsalar. Beställning och leverans av måltider och servicetjänst har
kommunens måltidsverksamhet utfört till självkostnadspris. Föreningarna har också haft ett antal
ideella resurser på plats för servicetjänster vid måltidsserveringar. Föreningarna har inte tidigare
haft möjlighet att hyra några av kommunens kök utan har hänvisats till leverans från måltidsservice
eller annan leverantör. Totalkostnad för utförd tjänst (måltider, transporter, personal på plats med
helgersättning, övrigt) anses från föreningarna vara kostsam, även om de enbart är baserade på
självkostnadspris.

Medarbetare anställda i kommunens måltidsrestauranger arbetar med måltidsleveranser och
servicetjänster till kommunens kärnverksamheter. Vid cuper och arrangemang påverkar det
ordinarie arbetstid och schema. Brist på arbetskraft(vikarier) medför ett pressat läge på ordinarie
verksamhet vilket påverkar arbetsbelastning, arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

Göteborgs Stad har ingen cateringverksamhet av måltider från kommunens måltidsverksamheter.
De hyr ut vissa av kommunens kök och matsalar i samband med idrottsevent för barn och unga.
Arrangörerna hänvisas till olika verksamma aktörer som levererar catering av måltider till föreningar
och arrangörer av idrottscuper och större event. Genom att möjliggöra uthyrning av vissa av
kommunens kök och matsalar till föreningar med ideell verksamhet utifrån Göteborgs Stads modell,
får varje arrangör av idrottscuper en större valfrihet och påverkan vad gäller upplägg måltider (egen
servering, laga mat själva, alternativt köpa in måltider från näringslivets aktörer)

Förslaget är att Kungälvs kommun inför möjlighet för föreningar med ideell verksamhet för barn och
unga att i samband med att föreningen hyr andra lokaler i kommunen för idrottsarrangemang
samtidigt har möjlighet att kunna hyra anvisat storkök och matsal för måltidsservering i egen regi.

I samband med att föreningarna får möjlighet att hyra kök och matsal kommer catering av måltider
ej erbjudas av kommunens måltidsverksamhet (jämför Göteborgs Stads modell för måltidsservering
i samband med idrottscuper)

Förslag på kök som är tillgängliga för uthyrning i samband med idrottscuper för barn och
ungdomar:
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Anvisad del av Mimers restaurangdelskök (kök som använts av restaurangprogrammet på 
gymnasiet). Uthyrning sker under förutsättning att det inte finns ett restaurangprogram på Mimers 
gymnasieskola. Startas restaurangprogrammet på Mimers gymnasieskola på nytt utgår möjlighet till 
hyra av Mimers restaurangdelskök.

Mimers gymnasieskola storkök och diskrum (större arrangemang)
Anvisad del av kök Munkegärde skola
Anvisad del av kök Olseröds skola

Vid eventuellt tillkommande behov av att hyra någon av kommunens övriga storkök eller matsalar 
kan det göras i samråd med ansvarig för område Service. Vissa av kommunen övriga storkök eller 
matsalar kan komma att inkluderas om behov finns i samband med större idrottsarrangemang för 
barn och ungdomar i kommunen. Detta samordnas med beställningar av övernattningar i 
kommunens lokaler eller i samband med hyra av idrottshallarna. Uthyrning av storkök och matsalar 
följer de regler som finns i samband med hyra av kommunens lokaler. Fastställd taxa, hyra av 
storkök gäller vid dessa tillfällen. Städavgift för lokal tillkommer enligt separat uppgift vid bokning. 

Matsalar:

Mimers gymnasium matsal
Munkegärde skola matsal
Olseröd skola matsal
Kastellegårdens skola  matsal

Hyrda lokaler städas enligt anvisad rutin för respektive lokal. Städ av golvyta och andra ytor kan i 
samband med uthyrning behöva utföras av lokalvårdverksamheten eller av extern leverantör som 
har upphandlat uppdrag i kommunen. Städuppgift utförs enligt beskrivning. Prisuppgift för städ av 
lokal och utrymmen lämnas i samband med beställning av matsal eller kök. 

Förslag till taxenivå

Hyra och taxor av kök och matsalar avser idrottsarrangemang som anordnas för barn och 
ungdomar av föreningar med ideell verksamhet. Föreningarna har måltidsservering både del av dag 
eller kväll, och heldagar i samband med idrottscuper. Därav två förslag. Två anpassade 
prissättningar medför ökad flexibilitet och anpassning av taxa utifrån lokalens nyttjandegrad. 
Förslag till beslut är att båda förslagen fastställs.

Taxa 1: Separata dygnshyror för matsal respektive kök 
Dygnshyra i samband med idrottscuper (pris baserat på servering flertal måltidstillfällen under 
dygnet) Städ av lokal ingår ej i priset.

Pris per dygn hyra av kök 2500 kr
Pris per dygn hyra av matsal 1500 kr

Taxa 2:  Vid hyra del av dag
Pris vid arrangemang vid mindre del av dag eller enbart kväll, 300 kr/timme. Städ av lokal ingår ej i 
priset.

                     
         
Förslag till kommunfullmäktige

1. Hyra och taxa för kommunens lokaler kök och skolmatsalar antas enligt förslag.
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2. Beslutet gäller from 2022-09-01.
3. Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda
4. tal 1980 lika med 100 och oktober månad är basmånad (följer beslut för ärende 

KS2022/1170 – 1.Hyra och taxa av kommunens lokaler)
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Juridisk bedömning 
Kommunallagens 2 kap. 3§ fastställer att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner 
ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. §6 förtydligar däremot att får 
kommuner inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som de tillhandahåller.

Förvaltningens bedömning
Utifrån önskemål från ett flertal föreningar i samband med att det anordnas idrottscuper för barn 
och ungdomar önskar de lägre kostnader för måltider som serveras vid dessa tillfällen. Idag hyr 
föreningarna matsal, köper in måltider och ett fåtal servicetjänster från måltidsservice. Utöver köpta 
tjänster arbetar man med ideella personella resurser som arbetar på varje serveringsplats.

Genom att kunna hyra kök och matsal kan föreningarna påverka kostnadsbilden för måltider genom 
egna inköp och ideella arbetsinsatser. Övrigt önskemål från föreningarna är också att kunna 
använda sig av andra måltidsleverantörer i kommunens restaurangmatsalar. Göteborgs Stad 
arbetar utifrån denna modell. Då föreningarna vid de större arrangemangen av idrottscuper oftast 
är verksamma i både I Kungälv och Göteborg är det fördelaktigt att även Kungälvs kommun 
erbjuder och utgår från en liknande modell.

Måltidsservice personal har vid cuper och arrangemang arbetat extra för att kunna genomföra 
måltidsleveranser och servicetjänster. Det påverkar ordinarie arbetstid och schema. Brist på 
arbetskraft(vikarier) medför ett pressat läge på ordinarie verksamhet vilket påverkar 
arbetsbelastning, arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Genom möjlighet att hyra kök och matsal i samband 
med idrottscuper kan föreningarna tillaga egna måltider, välja annan måltidsleverantör och hantera 
övriga servicetjänster i egen regi. Ordinarie schematurer hålls och ersättning av vikarier för ledighet 
utifrån extra helgarbete utgår. Arbetsgivaren kan minimera de risker (brist på personal, hög 
arbetsbelastning, sjukfrånvaro) som kan uppstå i samband med måltidsleveranser utöver ordinarie 
uppdrag.

Utifrån beslut om möjlighet att hyra kök och matsal i kommunens skollokaler kommer kommunens 
måltidsverksamhet enbart leverera servicetjänster till kommunens kärnverksamhet. Vid förfrågan 
om eventuella måltidsleveranser sker hänvisning till möjlighet att hyra kök och matsalar i skollokaler 
för egen tillagning, alternativ att föreningen väljer valfri måltidsleverantör för catering av måltider. 
Servering och servicetjänster ansvarar föreningen för vid hyra av matsalar. (Göteborgs Stads 
modell)

Uthyrning av kök och matsal i kommunens skolor sker i samband med övriga bokningar av lokaler 
för idrottsarrangemang för barn och ungdomar av föreningar med ideell verksamhet Hänvisning till 
beslut i ärende KS2022/1170 – 1.

Förslag på kök som är tillgängliga för uthyrning i samband med idrottscuper för barn och 
ungdomar:
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Anvisad del av Mimers restaurangdelskök (kök som använts av restaurangprogrammet på 
gymnasiet). Uthyrning sker under förutsättning att det inte finns ett restaurangprogram på Mimers 
gymnasieskola. Startas restaurangprogrammet på Mimers gymnasieskola på nytt utgår möjlighet till 
hyra av Mimers restaurangdelskök.

Mimers gymnasieskola storkök och diskrum (större arrangemang)
Anvisad del av kök Munkegärde skola
Anvisad del av kök Olseröds skola

Vid eventuellt tillkommande behov av att hyra någon av kommunens övriga storkök eller matsalar 
kan det göras i samråd med ansvarig för område Service. Vissa av kommunen övriga storkök eller 
matsalar kan komma att inkluderas om behov finns i samband med större idrottsarrangemang för 
barn och ungdomar i kommunen. Detta samordnas med beställningar av övernattningar i 
kommunens lokaler eller i samband med hyra av idrottshallarna. Uthyrning av storkök och matsalar 
följer de regler som finns i samband med hyra av kommunens lokaler. Fastställd taxa, hyra av 
storkök gäller vid dessa tillfällen. Städavgift för lokal tillkommer enligt separat uppgift vid bokning. 

Matsalar:

Mimers gymnasium matsal
Munkegärde skola matsal
Olseröd skola matsal
Kastellegårdens skola  matsal

Hyrda lokaler städas enligt anvisad rutin för respektive lokal. Städ av golvyta och andra ytor kan i 
samband med uthyrning behöva utföras av lokalvårdverksamheten eller av extern leverantör som 
har upphandlat uppdrag i kommunen. Städuppgift utförs enligt beskrivning. Prisuppgift för städ av 
lokal och utrymmen lämnas i samband med beställning av matsal eller kök. 

Förslag till taxenivå

Hyra och taxor av kök och matsalar avser idrottsarrangemang som anordnas för barn och 
ungdomar av föreningar med ideell verksamhet. Föreningarna har måltidsservering både del av dag 
eller kväll, och heldagar i samband med idrottscuper. Därav två förslag. Två anpassade 
prissättningar medför ökad flexibilitet och anpassning av taxa utifrån lokalens nyttjandegrad. 

Pris för städ av lokal ingår inte i de föreslagna taxorna. Vid varje förfrågan från föreningarna om att 
hyra matsal tar förvaltningen idag alltid in en offert på pris och lämnar till föreningen, så att de har 
ett pris inför varje hyrestillfälle. Detta då ytorna varierar på de olika köken och matsalarna och det 
är delvis externa leverantörer på några av objekten. Mimers matsal och kök städas internt. 

Taxa 1: Separata dygnshyror för matsal respektive kök 
Dygnshyra i samband med idrottscuper (pris baserat på servering flertal måltidstillfällen under 
dygnet) Städ av lokal ingår ej i priset.

Pris per dygn hyra av kök 2500 kr
Pris per dygn hyra av matsal 1500 kr

Taxa 2:  Vid hyra del av dag
Pris vid arrangemang vid mindre del av dag eller enbart kväll, 300 kr/timme. Städ av lokal ingår ej i 
priset.



61/22 Hyra och taxa för kommunens kök och matsal(ar) i samband med idrotts- eller föreningsevent

5 (6)

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet berör följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:

 Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar

 Att medborgare och näringsliv ska kunna känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har viss koppling till mål 12 om hållbar konsumtion och produktion samt mål nr 16 om 
Fredliga och inkluderande samhällen. Målets delmål 16.6 betonar vikten av att bygga upp effektiva 
och transparanta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet berörs av styrande dokument såsom idrottspolitiskt program, kulturprogrammet och Vision 
2040. Kungälv är en kommun med tydlig kultur- och idrottsprofil. Invånare i alla åldrar ska ha 
möjlighet till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid. 

Vidare finns även en tydlig koppling till styrdokumentet ”Allmänna regler vid korttidshyra av 
kommunens lokaler” hur och till vem Kungälvs kommuns lokaler hyrs ut.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Medborgarnyttan kommer öka då kommunens storkök och matsalar i skolor kommer att kunna 
nyttjas av föreningar i samband med idrottsevent för barn och unga. Genom att möjliggöra för 
föreningar som anordnar idrottsevent för barn och unga att hyra kök och matsal i skolor, bidrar 
kommunen till att öka deras flexibilitet runt val av måltider och servering. Det kan bidra till att 
föreningen får mer kostnadseffektiva lösningar för måltider och servicetjänster i samband med 
måltidsservering.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Att föreningarna får möjlighet till andra flexibla val kring måltider, leverans och servering (leverans 
från andra leverantörer alternativt tillaga mat själva i storköken) är positivt. Det medför att ordinarie 
verksamhet och serviceleverans inte påverkas. Vilket är bra utifrån rådande brist på personella 
resurser (vikarietillsättning) och utifrån ökad påverkan på arbetsmiljön för måltidsservice 
medarbetargrupp.

Ekonomisk bedömning

Föreslagen taxa innebär att kommunen kan erbjuda föreningar med ideell verksamhet som 
anordnar idrottsevent för barn och unga får möjlighet att hyra kök och matsal i anvisade skollokaler 
till ovanstående taxor och hyror. Nivåerna är satta för att skapa förutsättningar för den ideella 
föreningsverksamheten som arrangerar idrottsevent för barn och ungdomar. Taxor och hyror för 
föreningslokaler innebär intäkter för kommunen och intäkterna bidrar till att täcka en del av lokal- 
och förbrukningskostnaden. Förslaget bedöms bli kostnadsneutralt. Förvaltningen kommer att följa 
kostnadsutvecklingen för att eventuellt vidta nödvändiga åtgärder.

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Hyra och taxa för kommunens lokaler kök och skolmatsalar antas enligt förslag.
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2. Beslutet gäller from 2022-09-01.
3. Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda

tal 1980 lika med 100 och oktober månad är basmånad (följer beslut för ärende 
KS2022/1170 – 1.Hyror och taxor av kommunens lokaler)

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Anders Holm Haleh Lindqvist 
Sektorchef samhälle och utveckling Kommundirektör

Expedieras till: Helena Tellberg (verksamhetschef Lokaler och anläggningar)

För kännedom till: Katarina Vallström och Krizstian Borbély (Fritid)
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Medgivande till upphävande av antagande för Detaljplan för väg
168 genom Tjuvkil (Dnr KS2015/2077-113)

Sammanfattning

Ett formaliafel har begåtts i processen inför antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil. En
detaljplan behöver kommuniceras till sakägare innan antagande och det har inte gjorts i rätt
ordning. Kommunfullmäktige behöver därför meddela Mark- och miljödomstolen ett medgivande om
upphävande för att kunna anta detaljplanen efter kommunicering skett.

Juridisk bedömning

En detaljplan ska, enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglag (2010:900) PBL samrått om förslaget samt
låtit det granskas. Syftet är (enligt prop. 2013/14:126 s. 69) syftet är att skapa så bra
beslutsunderlag som möjligt samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Förfarandet liknar det om
kommunernas skyldighet att kommunicera det material som är relevant i ärendet innan beslut i 25 §
förvaltningslag (2017:900).

Kommunen ska, enligt 5 kap. 23 § PBL, efter att granskningen slutförts sammanställa ett
granskningsutlåtande där bland annat en sammanställning av skriftliga synpunkter som inkommit
under granskningstiden redovisas samt informera om eventuella justeringar med anledning av de
inkomna synpunkterna. Därefter ska kommunen enligt 5 kap. 24 § PBL så snart som möjligt skicka
meddelande om vart granskningsutlåtandet finns tillgängligt till dem som inte fått sina synpunkter
tillgodosedda. Så har inte gjorts. Av praxis från Mark- och miljööverdomstolen (jfr MÖD2019:4)
framkommer att en sådan handläggningsbrist är skäl till att upphäva detaljplanen.

Det kommunala planmonopolet ger kommunfullmäktige en mycket stark bestämmanderätt och
beslut att anta en detaljplan prövas, enligt 13 kap. 17 § PBL, enbart mot om beslutet strider mot en
rättsregel på så sätt klagande angett eller så som framgår av omständigheterna.

Kommunjurist har gjort bedömningen att eftersom ett formaliafel skett i handläggningen av
detaljplanen ska Mark- och miljödomstolen upphäva planen. Genom att Kommunfullmäktige
medger att planen upphävs behöver inte frågan prövas i sak vilket möjliggör snabbare
handläggning.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade den 30 juni beslut om att anta Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil.
Ärendet bereddes helt enligt rutin av Kommunstyrelsens utskott för Samhälle och utveckling den
7 juni och gick vidare för behandling i Kommunstyrelsen den 22 juni. Innan detaljplaner antas
behöver de, enligt Plan- och bygglagen, kommuniceras med sakägare som har kvarstående
synpunkter. Denna kommunicering ska ske tre veckor före beslut om antagande i
kommunfullmäktige. Beslut om antagande planerades av förvaltningen till den 1 september, varför
kommunicering skulle skett i början av augusti.
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Bedömning
Då beslut om antagande fattades innan kommunicering med sakägare behöver 
kommunfullmäktige, för att snabba upp processen, meddela Mark- och miljödomstolen ett 
medgivande om upphävande av antagen detaljplan. Då behöver domstolen inte pröva sakfrågorna 
utan kan upphäva planen endast på formaliafel.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Möjligheten att cykla och gå genom Tjuvkil samt att använda sig av kollektivtrafik förbättras. 
Därmed överensstämmer planen med målet att underlätta för invånare och företag som vill 
reducera klimatutsläppen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Genom att detaljplanen gynnar cykling och kollektivtrafik innebär det att planen stödjer målen 
Hållbara städer och samhällen respektive Bekämpa klimatförändringarna.

 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Planen stämmer väl överens med politiska styrdokument, t ex ”Trafikplan” och ”Attraktiva miljöer 
och stråk för gång och cykel”.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
För barn som bor i eller besöker Tjuvkil innebär tillkomsten av gång- och cykelbana en påtaglig 
förbättring. Även för andra grupper i samhället innebär åtgärderna ny GC-väg, breddad väg och 
säkrare hållplatser förbättringar. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Fortsatt arbete med väg 168 genom Tjuvkil genomförs till övervägande del av Trafikverket. Det 
innebär att arbetsbelastning och arbetsmiljön endast i ringa omfattning berör medarbetare på 
kommunen.

Ekonomisk bedömning
Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun gällande 
”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny totalkostnad för 
objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med ca 83 miljoner kronor. 
Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen av privatägd 
mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda men förväntas 
uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor.
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Förslag till kommunfullmäktige
1. Medgivande till att upphäva kommunfullmäktiges beslut om att anta Detaljplan för väg 

168 genom Tjuvkil den 30 juni 2022 §85 godkänns och skickas till Mark- och 
miljödomstolen.

Fredric Arpfjord Haleh Lindqvist
Tf Sektorchef Kommundirektör

Expedieras till: 
Mark- och 
miljödomstolen

För kännedom till:
Anders Holm
Fredric Arpfjord
Ida Brogren
Erik Liedner
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