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Datum då anslag 
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 BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

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

 

Plats och tid Stadshuset, plan 2 sammanträdesrum Bryggan 
 Onsdagen den 23 juni klockan 13:30-16:15 

  
Beslutande Susanne Jönsson (S) Ordförande 
 Kathrine Månsson (S)  
 Bo Franzon (M) Till 15:30 
 Henry Larsson (V) In klockan 14:45 § 28 
 Sven-Erik Nilsson (M)  
 Patrik Renström (C) In klockan 13:45 § 27 

 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf  24-31 
 Karin Ek Thorbjörnsson  
   

Ordförande 
  

 Susanne Jönsson (S)  
   
Justerande   
 Henry Larsson (V)  

 
Ej närvarande   
 Ilona Waern (KD)  
 Rainer Hoffmann (UP) Vice ordförande 
 Pierre Syrén (SD)  

 

 
 

Innehållsförteckning 

Övriga deltagare   
 Henrik Johansson § 28 Sektor samhälle och utveckling 
 Martin Hollertz § 26-27 Sektor samhälle och utveckling 
 Linda Andreasson § 28 Sektor samhälle och utveckling 
 Fredric Norrå § 26-31 Sektor samhälle och utveckling 
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§ 24/2021 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Henry Larsson (V). 

Beslut 

           Till justerare utses Henry Larsson (V). 
__________ 
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§ 25/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden anmäls till sammanträdet. 

Beslut 

          Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 26/2021 

Information från verksamheten 
 Martin Hollertz informerar; 

 Överklagande gällande överföringsledning Ytterby/Vävra, men förvaltningsrätten går 
på förvaltningens linje. 

 
Fredric Norrå informerar; 

 Verksamhetsplan och budget 
 Digitala rummet; arbetet påbörjas efter sommaren.  

 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 27/2021 

Förvaltningens svar angående tolkningen av uppdraget VA 
Martin Hollertz, verksamhetschef VA-teknik ger beredningen information och VA-
situationen. Beredningens ledamöter för diskussion med Martin Hollertz om 
beredningsuppdraget för VA-utbyggnad. 

  
 Ge möjlighet till att bygga bostäder i kommunen – hur åstadkommer vi detta med 

bibehållen finansiell hållbarhet? 
 Vad driver taxan? 
 Ansluter fler abonnenter 
 Löpande ekonomisk uppföljning 
 Nyckeltal: VA-skuld per abonnent. 
 Uppdrag 43: Krav på snabb uppkoppling till VA. 

o Inte ha för hög belastning på taxor 
o Nytt förslag på VA-taxa – rejäl sänkning för vissa. 

 VA-kustzon diskuterats länge: tidigare beslut syftar till att möjliggöra kustnära 
boende året runt. Kräver att man löser VA-frågan i västra delarna av Kungälv. 

 Kovikshamnsområdet ner mot ”Trälen”.  
 Hög ingående investering, för låg driftskostnad över tid. 
 Förvaltningen inte främmande för olika modeller – konstruktiva dialoger 
 Ny lagstiftning?  

o Pågått utredning som handlar om vad i VA-lagstiftningen som behöver 
reformeras. Lagstiftningen tros vara klara december 2021. 

o Finns en viljeinriktning att ta bort anslutningstvång. 
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 28/2021 

Remissvar - VGR som regionorgan (Dnr KS2021/0545) 

Sammanfattning 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs 
fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara VGR som kan vara det.  
Västra Götalandsregionen (VGR) är positiv till att bereda och utreda frågan om att begära att 
få ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna, då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
VGR har skickat frågan på remiss till alla kommuner inom VGR. Remissen ska vara VGR 
tillhanda den 30 september. 
 
Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.  
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala fysiska planeringen?   
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring på regional 
nivå?  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?   
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL. 

  
                     I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 

miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. 
En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till 
att minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i 
Västra Götaland. 
 
Redan idag samverkar kommuner och region m.fl. kring ett antal områden. VGR är regionalt 
ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS).  
Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till 
regionens ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling 
och är en viktig del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa 
frågor är ett steg närmare en effektivare samhällsplanering.  
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. 
 
Verksamhetens bedömning är att en regionplan skulle innebära många fördelar för arbetet i 
och utvecklingen av kommunen. 
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Det strategiska arbetet skulle få stöd i den regionala planen samt de övergripande underlag 
som kommunen själv inte har resurser till att ta fram. Bedömningen är även att det skulle vara 
en styrka för regionen med en regionplan och övergripande strategi. Det skulle effektivisera 
det strategiska arbetet i kommunen vilket i sin tur ger effektivisering i underliggande arbeten 
med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Det skulle även förenkla den mellankommunala 
dialogen med övriga kommuner samt dialoger med andra intressenter eller myndigheter. Det 
skulle ge en större robusthet i samhällsutvecklingen. Några ytterligare frågor än de som nämnts 
som behöver hanteras i ett större perspektiv är verksamhetsmark, besöksnäringen, 
masshantering, och invandring. 

 
Dock krävs att en tydlig process redovisas hur arbetet med regionplan ska ske så att det 
efterfrågade samarbetet uppnås både på tjänstepersonnivå och politisk. En dialog krävs 
avseende vilken detaljnivå och vilka frågor som behöver prioriteras i en regionplan för VGR. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar - VGR som regionorgan 
Bilaga Remissvar VGR regionplaneprogram 
Bilaga Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan 
Bilaga Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsens protokoll samt bilaga med svar på remissfrågorna skickas som 
remissvar till Västra Götalandsregionen. 
 

__________ 
Beredningen för samhälle och utveckling lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:   regionstyrelsen@vgregion.se Ange i ämnesraden ”Kungälvs kommun – 

Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”. 
 

För kännedom till: Linda Andreasson, Henrik Johansson, Fredric Norrå, Anders Holm SoU 
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 § 29/2021 

Utvecklingsinriktning Kode 
 

 Nya ÖP  utvecklingsinriktning.  
 Bör sammanfatta några punkter för att sedan vidare arbetas med av förvaltningen. 
 Arbetar efter fem indelningar av Kungälvs kommun. 
 Fått igenom Vision Kode, byta namn för att passa in i ÖP. 

o Vision Kode kommer att byta namn till Utvecklingsinriktning. 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 30/2021 

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor behandlas vid sammanträdet. 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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Anteckning till protokollet från beredningen för samhälle och utveckling Remissvar - 
VGR som regionorgan (Dnr KS2021/0545) 

 
Beredningen för Samhälle och Utveckling ställer sig väldigt tveksamma till en Regional 
Planering ur perspektiven: 
 
- Demokratiperspektivet, medborgaren kommer längre från beslutet 
- Kommunala självbestämmandet minskar 
- Kostnader ökar med ännu större organisation 
- De mindre kommunerna riskerar att få än mindre att säga till om 
- Risk att Göteborg ökar sitt mandat 

 
Vi kan samordna utan att göra en Regional plan och det kan vi göra inom rådande VGR, det 
finns områden där vi kan samordna men det kan ske inom nuvarande VGR.  
 


