
Sammanträdesprotokoll  

Sammanträdesdatum  2022-05-18 
Sida  1 (11) 

 
 

Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Beredningen för samhälle och utveckling Sammanträdesdatum 2022-05-18 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-05-23 

Datum då anslag tas 
ner 2022-06-14 

    
Förvaringsplats för 
protokollet    
    

 

 BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
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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 1, Sammanträdesrum Fontinrummet 
 Onsdagen den 18 maj klockan: 15:00-17:45 

  
Beslutande Susanne Jönsson (S) Ordförande 
 Laila Persson (UP) Vice Ordförande 
 Henry Larsson (V)  
 Pierre Syrén (SD)  
 Sven-Erik Nilsson (M)  
 Patrik Renström (C)  
 Ilona Waern (KD)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf  43-50 
 Karin Ek Thorbjörnsson  
   

Ordförande 
  

 Susanne Jönsson (S)  
   
Justerande   
 Pierre Syrén  

 
Ej närvarande Kathrine Månsson (S)  
 Bo Franzon (M)  

 

 
 
 
 
 
 

Övriga deltagare   
 Fredric Norrå §§ 43-50 Planering och myndighet, samhälle och utveckling 
 Anna Dahlén §§ 43-45 Planenheten, Samhälle och utveckling 
 Amanda Stenbom § 47 Trafik, gata park, Samhälle och utveckling 
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§ 43/2022 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Pierre Syrén (SD). 

Beslut 

  Till justerare utses Pierre Syrén (SD). 
__________ 
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 § 44/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Tillkommande ärenden 
 

- Beredningsskrivelse Kollektivtrafik; Buss mellan Kungälv-Göteborg-Kungälv (Dnr KS2022/1071) 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 45/2022 

Återkoppling Naturvårdsplan 
 Anna Dahlén informerar och ger uppföljning/avstämning om natur- och friluftslivsplan. 
 

 Ansvarsarter och ansvarsbiotoper 
 Förslag ansvarsarter 

o Utskickat till Trafikverket, länsstyrelsen, naturskyddsföreningen, Göteborgs 
botaniska förening, vägföreningar etc. i närområdet.  

  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 46/2022 

Energiplan – Samråd 
 

Synpunkter: 
Henry Larsson (V): Hur ska vi generera energi? Solceller får stor plats, HVO-problematik och 
fjärrvärmen. I dokumentet har man inte tagit upp vindkraft, vilket blir märkligt när Danmark 
säger att 80 % ska försörjas med vindkraft – i Sverige ser vi bara problemen. Vi behöver 
utnyttja möjligheten med vindkraft.  
 
Laila Persson (UP): Önskar mer tid att yttra sig om energiplanen. 
 
Henry Larsson (V): I processen med att ge ett yttrande till energiplanen ingår det att det måste 
fattas en del obekväma politiska beslut, och av den anledningen behöver vi mer tid. 
 
Beredningen diskuterar möjligheten att kalla till ett extramöte nästa vecka för att ta ett beslut 
om ett gemensamt yttrande till energiplanen. Majoriteten av beredningen anser dock att det 
inte är tillräckligt och att mer tid behövs. 
 
Patrik Renström (C): Bättre att vi tar beslut idag och sedan skickar den till högre instans och 
debatt får hållas i kommunfullmäktige.  
 
Susanne Jönsson (S): Dokumentet ägs av oss och jag vill inte släppa iväg dokumentet till högre 
instans så som det är nu. Energiplanen ska vara så bra som möjligt innan den går vidare till 
nästa instans. Dokumentet ska heller inte vara en valrörelseprodukt, utan det är en 
beredningsprodukt som behöver arbetas mer med, och kan gå upp även efter sommaren till 
högre instans. 

 
Vidare vill ordförande att Kungälvs energi ska yttra sig om energiplanen 

 
Majoriteten av beredningsledamöterna är överens om att samrådstiden för energiplanen skjuts 
upp, och energiplanen behandlas igen vid nästkommande sammanträde, den 22 juni. 
Ordförande Susanne Jönsson (S) begär då att bland underlagen få in övriga yttrande som 
inkommit under samrådstiden, och Kungälvs Energi ska ges möjlighet att yttra sig.  

Beslutsunderlag 

Utkast Energiplan 
 
Beslut 

1. Samrådstiden för energiplanen skjuts upp, och energiplanen behandlas igen 
vid nästkommande sammanträde, den 22 juni. 

2. Övriga yttranden som inkommit under samrådstiden ska vara underlag till 
energiplanen, och Kungälvs Energi ska ges möjlighet att yttra sig. 

__________ 
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 § 47/2022 

Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2021 (Dnr KS2022/0598) 

Sammanfattning 

En remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen via Göteborgsregionens 
kommunalförbund.  
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska Västra 
Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av de mål som satts upp. 
Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden på 
arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 
 
Förslag till beslut kommer att beredas via GR:s kollektivtrafiknätverk inför beslut i 
förbundsstyrelsen/ delregionala kollektivtrafikrådet 30 september 2022. Kommunernas 
synpunkter lämnas till GR via kollektivtrafiknätverket senast 30 juni 2022. Inspelet från 
Kungälvs kommun kommer tillsammans med de andra GR-kommunernas svar bearbetas till 
ett gemensamt svar till Västra Götalandsregionen.  
 
Svar på frågorna i remissen ges i Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021.  
 
Förslag till beslut 
Upprättat förslag till svar i bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021 antas som Kungälv kommuns svar på 
remissen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra 
Götaland 2021 
Bilaga Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av trafikförsörjningsporgrammet 
för Västra Götaland 2022 
Bilaga Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland.msg 
Bilaga Remissbrev årlig avstämning om trafikförsörjningsprogrammet 2021.pdf 
Bilaga ~ KTN 2022-00032-2 Bilaga Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Väst 2981152_5_1.pdf 
Bilaga Uppföljning TFP 2021.PDF 
 
Under sammanträdet 
Beredningen för samhälle och utveckling vill framföra till utskottet för samhälle och utveckling 
att det finns svårigheter att måluppfyllelsen kommer till stånd enligt Agenda 2030. Saknas 
förutsättningar att nå målen.  
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Förslag till kommunstyrelsen 

1. Upprättat förslag till svar i bilaga 1 antas som Kungälv kommuns svar på remissen.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 48/2022 

Planering för sista sammanträdet - förslag workshop 
 
 Förslag från ordförande: 
 Lunch och boka rum på Rådhuset 
 09:00-15:00 
 
 Workshop i kollektivtrafik; 

 5 kartor som visar varje kommundel.  
 Ha med Fredric Norrå, gällande befolkningsutveckling  
 Eventuellt ha med Jenny Bjönness Bergdahl inledningsvis? 
 Bjuda in L och MP då dessa partier inte är representerade i beredningen. 
 Börjar med att besluta om yttrande till energiplanen. 

Beslut 

1. Ovan förslag antas som planering för sista beredningssammanträdet 
2. Ordförande återkommer med mer information. 

__________ 
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 § 49/2022 

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor anmäls till sammanträdet. 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 50/2022 

Beredningsskrivelse Kollektivtrafik; Buss mellan Kungälv-Göteborg-
Kungälv (Dnr KS2022/1071) 

 
Beredningen för diskussion om beredningsskrivelsen.  

  
Patrik Renström (C): Inte vårt jobb att gå in i detaljerna, men vi kan skicka vidare till utskottet 
som har här och nu-frågor inom sitt uppdrag.  

  
Ilona Waern (KD): Informera utskottet att vi ser en problematik att uppnå de mål som är satta 
om kollektivtrafikresande, vår farhåga är att tappa de man lyckats få att åka kollektivt.  
 
Beredningen är överens om att skrivelsen kompletteras och att ärendet återupptas när 
skrivelsen är kompletterad till nästa beredningssammanträde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse Kollektivtrafik; Buss mellan Kungälv-Göteborg-Kungälv 

Beslut 

1. Ilona Waern kompletterar skrivelsen och delger beredningen under arbetets 
gång.  

2. Ärendet återupptas vid nästa beredningssammanträde. 
__________ 
 


