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UTVECKLING 
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TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid Stadshuset plan 4, Sammanträdesrum Fästningsholmen 
 Onsdagen den 24 mars 2021 klockan: 15:00-17:50 

 
Beslutande Susanne Jönsson (S) Ordförande 
 Rainer Hoffmann (UP) Vice Ordförande 
 Kathrine Månsson (S)  
 Bo Franzon (M)  
 Henry Larsson (V)  
 Pierre Syrén (SD)  
 Sven-Erik Nilsson (M)  
 Patrik Renström (C)  
 Ilona Waern (KD)  

 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf  14-22 
 Karin Ek Thorbjörnsson  
   

Ordförande 
  

 Susanne Jönsson (S)  
   
Justerande   
 Ilona Waern (KD)  

 

Övriga deltagare   
 Fredric Norrå Sektor Samhälle och utveckling §§ 14-22 
 Marielle Månskär Sektor Samhälle och utveckling §§ 14-16 
 Andreas Forsner Sektor Samhälle och utveckling § 17 
 Jenny Bjönness Bergdahl Sektor Samhälle och utveckling § 19 

 

Britta Malmberg Ohlsson 
(M) 

Ordförande Beredningen för trygghet och stöd § 20 

 Anna Ulvehed Sektor Samhälle och utveckling § 20 
 Johan Sjöholm Sektor Trygghet och stöd § 20 
 Martin Hollertz Sektor Samhälle och utveckling §§ 16, 19 
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§ 14/2021 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Ilona Waern (KD). 

Beslut 

           Till justerare utses Illona Waern (KD). 
__________ 
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§ 15/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
Tillkommande ärenden 

 Beredningsskrivelse Rainer Hoffmann (UP). 

Beslut 

          Dagordningen fastställs. 
__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-03-24 
Sida 6 (12) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE 
OCH UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 16/2021 

Information Kollektivtrafik 
Trafikhandläggare Marielle Månskär informerar om ärenden som är pågående i sektorn; 
 

 Regional och Nationell plan – Kommunen har gjort inspel 
o Inga av de inspel som kommunen gjorde 2020 har tagits hänsyn till 

 Går mot Målbild Koll 2035 
 242 tar över ”benen” till Ytterby och Ullstorp 
 RKTM/Trafikverket 
 Brister i kollektivtrafiksystemet 
 Kommunen: Verkställer genomförandeplanen för Plan för konkurrenskraftig 

kollektivtrafik 
 Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik 
 Upphandling 
 Allmän kollektivtrafik / Skollinjetrafik / Anropsstyrd trafik 
 Upphandlingar 

o Förstudiearbetet har landat i slutrapporter  
o Utgångsläget har varit att renodla trafikkoncepten allmän 

kollektivtrafik/skoltrafik och påvisa ansvarsgränser samt fördelning 
o *Arbetar för att uppfylla FÖP Ytterbys intentioner och liknande kommer att 

ske för FÖP Kode 
 Trögt med satsningar från Nationellt och Regionalt håll 
 Långa ledtider för utveckling 
 Kommunal budget för Kollektivtrafik och Hållbart resande saknas 
 Vill man uppnå utveckling snabbare än att invänta regionala satsningar krävs större 

politisk påtryckning i kombination med egen budget 
 

 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 17/2021 

Beredningsuppdrag BSU - Energiplan 
Verksamhetsutvecklare Andreas Forsner från Ekonomi och kvalitét presenterar sig för 
beredningen. Andreas återkommer till beredningens nästa sammanträde för att fortsätta 
diskutera energiplanen. 

  

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 18/2021 

Det virtuella rummet 
Verksamhetschef Fredric Norrå informerar om arbetet som påbörjats med att kunna visa 
aktuella detaljplaner i stadshusets lobby digitalt. Man har bland annat diskuterat att ha TV med 
touch-funktion intill receptionen, för att medborgare ska kunna zooma in på områden i 
kommunen. Man vill även kunna se till att man kan se utifrån en ”fönster-vy”, som om ser 
inifrån en bostad. Fördelen med att ha det anordnat i lobbyn är att där finns sittplatser, vilket 
möjliggör för att ha öppna forum för medborgare och förvaltningen. 
 
Fredric Norrå ska fortsätta arbetet med att utveckla detta och återkomma löpande till 
beredningen med projektet. 

Beslut 

          Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 19/2021 

Beredningsuppdrag, BSU – Kartlägga framtidens infrastrukturbehov, 
förslag till kommunal infrastrukturplan (Dnr KS2019/0191) 
Jenny Bjönness Bergdahl visar PM för kommunal infrastrukturplan samt revidering av 
transportplanerna.   
 

 Uppdrag, inledning, övergripande mål, transportsystemet i Kungälv, Vision 2035, 
ekonomisk bedömning, Fortsättning/uppföljning 

 Strukturbild 2020 
 Utblick Strukturbild 2050 
 Vision 2035 - PM:et är ett underlag till nya visionen och ska arbetas in i den. 
 Ekonomisk bedömning 
 
 
Gruppen för diskussion om underlaget och kostnader. Jenny ska fortsätta att arbeta med 
dokumentet efter inspel från beredningens ledamöter och tar upp den igen nästa 
beredningssammanträde. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 20/2021 

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk 
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och 
styrdokument (Dnr KS2019/0192) 
 
Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk hållbar, och för äldre 
hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument (Dnr KS2019/0192) 
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än 
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre 
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en 
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre 
att lämna opraktiska stora bostäder.  
 
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i 
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar 
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad 
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn 
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att 
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie 
bostadsbeståndet. 
  
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses 
slutfört och därmed avslutat. 
  
Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk 
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument 
Bilaga KPR Remissvar Äldres boende 
Bilaga Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning 
Bilaga Policy Äldres boende Remissversion 
 
Förslag till kommunfullmäktige 

1. Policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning antas. 
2. Beredningsuppdraget anses slutfört. 

 
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 21/2021 

Vision Kode 
  

Beredningen går igenom inkomna synpunkter från partigrupper. Beredningen anser att 
visionen är klar och kan redovisas för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Visionen 
går som informationspunkt till Kommunstyrelsen.  

 
Beredningen för diskussion om bebyggandet av Kode skola och samtliga ledamöter är överens 
om att Ordförande Susanne Jönsson (S) författar ett brev till Kommunstyrelsen å 
beredningens vägnar gällande att man bör avvakta med projektet Kode skola.  

  

Beslut 

          Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-03-24 
Sida 12 (12) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE 
OCH UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 22/2021 

Övriga frågor 
 

 Beredningsskrivelse Rainer Hoffmann (UP). 
 
Ärendet behandlas vid nästa sammanträde. 

  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 


