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Sekreterare 
  Paragraf 202-229 
 Fredrik Skreberg  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Ove Wiktorsson (C) Gun-Marie Daun (KD) 

 
Ej närvarande Linda Åshamre (S)  
 Nils Carlson (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Peter Harrysson (M)  
 Göran Södersved (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Eva Wahlin (UP)  
 Thomas Andersson (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jenny Alvstråle (C)  
 Ilona Waern (KD)  
 Knut Nordin (V)  
 Lottie Lord (MP)  
 Maria Steen (S)  
 Bo Franzon (M)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Simon Pasula (M)  
 Kristoffer Zetterlund (SD)  
 John Magnusson (SD)  
 Heine Nielsen (-)  
 Erik Pilbom (KD)  
 Jeanette Rigné (V)  

 

 
  

Övriga deltagare Karolina Tolic  Kommunkansliet  
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 § 202/2019 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Ove Wiktorsson (C) och Gun-Marie Daun (KD). Ordföranden meddelar 
att protokollet justeras måndagen den 9 september.  
 

Beslut 

  Till justerare utses Ove Wiktorsson (C) och Gun-Marie Daun (KD).  
__________ 
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 § 203/2019 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
 

‐ Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden – Hans Lindén (S) 
 

‐ Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Kristoffer Zetterlund (SD) 
 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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 § 204/2019 

Protokoll Ungdomsfullmäktige 2019-02-05 (Dnr KS-VR2019/0012) 
 
 Ungdomsfullmäktiges protokoll översänds till kommunfullmäktige för kännedom.  
 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 205/2019 

Protokoll Ungdomsfullmäktige 2019-05-14 (Dnr KS-VR2019/0012) 
 
 
 Ungdomsfullmäktiges protokoll översänds till kommunfullmäktige för kännedom.  
 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 206/2019 

Förbättrad ekonomistyrning - förändrade beredningsgrunder för 
tjänsteskrivelser i Kungälvs kommun (Dnr KS2019/0947) 

 
Kungälvstrion; Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna vill med anledning av nya 
strategiska mål för kommunfullmäktige och nya resultatmål för kommunstyrelsen, förändra 
grunderna för beredning av kommunens tjänsteskrivelser. 
 
Beslutsunderlag  
Beredningsskrivelse Förbättrad ekonomistyrning - förändrade beredningsgrunder för 
tjänsteskrivelser i Kungälvs kommun 2019-06-03 
Protokollsutdrag KS § 225/2019 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 207/2019 

Kommunalrådets rapport till kommunfullmäktige 
 
 Kommunstyrelsens ordförande, Miguel Odhner (S), informerar om: 
 

‐ Låneskuld/likviditet 1 september 2019 
‐ Konsultkostnader t om juli 
‐ Program för ekonomi i balans - Effektivisering/kvalitet/utbud/ökade intäkter 
‐ Resultaträkning Prognos juli 2019 
‐ Nyanlända 
‐ Försörjningsstöd 
‐ Befolkningsutveckling 2019 
‐ Läget efter uppföljning juli 
‐ Prognoser för skatter och statsbidrag augusti 2016  
‐ Nuvarande budgetarbete 2020  
‐ Lägesrapport Kvarnkullen & Lägesrapport Hallarena 
‐ Sammantaget färre brott - från 4500 brott 2015 till 3500 brott 2018 - Ingen ökad 

narkotikaanvändning 2013-2017  
‐ Något färre larm i Räddningstjänsten jämfört med 10 år sedan. 
‐ Anmälda brott, juni, juli och augusti lokalpolisområde Kungälv/Ale för Kungälvs 

kommun.  
‐ Cykelbana till Göteborg  

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
I ärendet yttrar sig; Miguel Odhner (S), Gun-Marie Daun (KD), Victoria Dahlqvist (SD),  
Eva Qvistgard (UP) 
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 § 208/2019 

Styrdokument – program för privata utförare (Dnr KS2019/0776) 
Kommunfullmäktige skall enligt kommunallagens femte kapitel tredje paragrafen anta ett 
program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. 
Kommunallagen säger ”Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.” 

 
Ekonomiberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare som styrdokument. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Styrdokument – program för privata utförare 2019-05-13 
Bilaga Program för privata utförare - utkast 2019-05-13 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 19 juni 2019 2019-05-13 
Bilaga Protokollsutdrag - Ekonomiberedningen - 22 maj 2019 2019-05-13 
Protokollsutdrag - Styrdokument – program för privata utförare - Ekonomiberedningen  
Protokollsutdrag - Styrdokument – program för privata utförare - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden 
Jonas Andersson (S): På samtliga platser i dokumentet där formuleringen ”sektor, nämnd eller 
styrelse” förekommer ändras denna till ”kommunstyrelsen”. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut  

1. Upprättat förslag till Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare antas som styrdokument. 
 

2. På samtliga platser i dokumentet där formuleringen ”sektor, nämnd eller styrelse” 
förekommer ändras denna till ”kommunstyrelsen”. 

__________ 
 I ärendet yttrar sig: Jonas Andersson (S) 
 
 Expedieras till Pia Jakobsson, Erik Lindskog  

 För kännedom till Amanda Pettersson  
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 § 209/2019 

Revidering av aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för SOLTAK 
AB (Dnr KS2019/0745) 
SOLTAK AB ägs av Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Lilla 
Edets kommun.  Bolaget ska tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och servicetjänster inom 
bland annat verksamhetsområdena löne- och ekonomiadministration, IT-drift och support.  
 
Ärendet avser revideringar av bolagsordningen, aktieägaravtalet och ägardirektivet för 
SOLTAK AB. Revideringarna är initierande av bolagets styrelse och syftar till att SOLTAK 
AB ska ges ökade möjligheter att bedriva verksamheten effektivt och för att tillgodose målet 
med samverkan. Avsikten med revideringarna är vidare att SOLTAK AB ska stärka sin 
ekonomi och minska sårbarheten ur ett företagsekonomiskt perspektiv.  
 
Det har vidare tydliggjorts i styrdokumenten att SOLTAK AB ska tillse att verksamheten är 
fullt ut finansierad genom avtal med Ägarkommunerna. Bolagets budget, som ska beslutas 
efter samråd med Ägarkommunerna, får således inte vara underfinansierad.   
 
Förslag till revideringar i aktuella styrdokument har utarbetats enligt följande. 
1. Bolagsordningen 
Av 17 § i bolagsordningen framgår vilka beslut som ska fattas av bolagsstämman, däribland 
fastställande av budget (p. 2), köp och förvärv m.m. överstigande 1 mkr (p. 8) samt 
upptagande av lån överstigande 1 mkr samt ställande av säkerhet (p. 9). Det föreslås att dessa 
punkter stryks och att besluten följaktligen framöver fattas av styrelsen i SOLTAK AB istället 
för av bolagsstämman. Bolagets budget ska emellertid upprättas i samråd med 
Ägarkommunerna enligt Ägardirektivet. 
 
2. Aktieägaravtalet 
Punkterna 5.4 och 9.2 i aktieägaravtalet innehåller bestämmelser angående ekonomisk reglering 
av förluster i SOLTAK AB:s verksamhet. Det föreslås att aktieägaravtalet tydliggörs på sätt att  
att SOLTAK AB ska tillse att Bolaget ska ha full kostnadstäckning för verksamheten genom 
de avtal som tecknas med ägarkommunerna. 
 
I punkten 9.1 i aktieägaravtalet reglerar finansiering av bolagets verksamhet. Verksamheten ska 
i första hand finansieras genom dess aktiekapital och genom egengenererade medel. 
Debiteringen ska baseras på självkostnadsprincipen och ett administrativt påslag. Det föreslås 
att självkostnadsprincipen tydliggörs på sätt att samtliga kostnader som vid en normal 
affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt ska läggas till grund för 
självkostnadsberäkningen. 
 
3. Ägardirektivet 
Punkten 5 i ägardirektivet reglerar SOLTAK AB:s ekonomiska förhållanden. Det föreslås att 
punkten tydliggörs avseende grunden för självkostnadsberäkningen som redovisats ovan under 
rubriken Aktieägaravtalet (p. 9.1.). Vidare tydliggörs att budgeten ska upprättas i samråd med 
Ägarkommunerna. Budgeten ska fullt ut täcka bolagets samtliga kostnader och de tjänster som 
tillhandahålls. Ägarkommunerna kommer inte att täcka upp förluster om budgeten är 
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underfinansierad. Därutöver har i p. 4 lagts till att SOLTAK AB ska tillse att tillhandahållna 
tjänster ska uppfylla gällande lagkrav såsom exempelvis offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftningen. Det föreslås även tillägg för 
att kvalitetssäkra internkontrollen i p. 7.5. 
 
I övrigt föreslås vissa redaktionella förändringar i styrdokumenten samt uppdateringar av 
laghänvisningar med anledning av den nya kommunallagen (2017:725). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för SOLTAK AB 
2019-04-30 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 19 juni 2019 2019-04-30 
Bilaga Ägardirektiv SOLTAK AB Förslag 190605 2019-04-30 
Bilaga Aktieägaravtal SOLTAK AB Förslag 190605 2019-04-30 
Bilaga Bolagsordning SOLTAK AB Förslag 190605 2019-04-30 
Protokollsutdrag - Revidering av aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för SOLTAK 
AB - Kommunstyrelsen  

Beslut  
1. Reviderad bolagsordning för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05 
godkänns.  
2. Reviderat aktieägaravtal mellan ägarkommunerna i SOLTAK AB enligt upprättat 
förslag 2019-06-05 godkänns.  
3. Reviderat ägardirektiv för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05 
godkänns  
4. Aktieägaravtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och av 
kommundirektören.  
5. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK AB 
att rösta för beslut i enlighet med det som följer av p. 1-3 ovan.  
6. Detta beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut, punkterna 1-3 ovan, 
fattas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun i SOLTAK AB. 

__________ 
 
Expedieras till :Stenungsunds kommun, Lilla Edets kommun, Tjörns kommun, SOLTAK AB, Styrelsen och VD  
   

För kännedom till: Ägarrådet SOLTAK AB 
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 § 210/2019 

Styrdokument - riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och 
medfinansieringsersättning (Dnr KS2019/0931) 
Styrdokumentet, riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal antogs av 
kommunfullmäktige den 6 september 2018 (KF § 140/2018). I samband med att beslutet togs 
fick kommunstyrelsen även i uppdrag att utreda om Kungälvs kommun ska arbeta med 
medfinansieringsersättning. Ett förslag på komplettering av styrdokumentet med riktlinjer för 
medfinansieringsersättning har därför arbetats fram av förvaltningen. Förslaget omfattar även 
mindre ändringar/kompletteringar av befintliga delar av styrdokumentet. 

 
Sedan den 1 april 2017 gäller nya bestämmelser i 6 kap 40 § 2 st Plan- och bygglagen (PBL). 
Syftet med bestämmelserna är att göra det möjligt att återföra till samhället delar av den 
värdeökning som kan antas uppstå på fastigheter till följd av investeringar i statlig och 
mellankommunal transportinfrastruktur i form av väg och järnväg. Kommunens åtagande 
rörande medfinansiering uppgår till ett belopp om ca 300 miljoner kronor på statligt vägnät. 
Enligt de nya bestämmelserna har kommunen möjlighet att i exploateringsavtalet förhandla 
om medfinansieringsersättning under förutsättning att fastigheterna som omfattas av 
detaljplanen kan antas öka i värde. Exploatörer som bygger på privat mark kommer alltså att, 
under vissa givna förutsättningar, få vara med och bekosta delar av den omfattande 
medfinansieringen som kommunen idag står för. Detta bidrar till ökade intäkter för 
kommunen.  

 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till komplettering av styrdokumentet, Riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal (bilaga 1) som vi föreslår att kommunfullmäktige antar. 
Förslaget innebär vidare att styrdokumentets namn ändras till Riktlinjer för markanvisning, 
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Styrdokument - riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och 
medfinansieringsersättning 2019-06-04 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 14 augusti 2019 2019-06-04 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 27 juni 2019 2019-06-04 
Bilaga Styrdokument Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och 
medfinansieringsersättning 2019-06-04 
Bilaga Bilaga A 2019-06-04 
Bilaga Bilaga C 2019-06-04 
Bilaga Bilaga B 2019-06-04 
Bilaga Bilaga D 2019-06-04 
Bilaga Bilaga E 2019-06-04 
Protokollsutdrag - Styrdokument - riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och 
medfinansieringsersättning - Utskottet för Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Styrdokument - riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och 
medfinansieringsersättning - Kommunstyrelsen  
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Beslut  

Upprättat förslag till ändring/komplettering av Styrdokumentet 
riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och 
medfinansieringsersättning godkänns. 

__________ 
 
Expedieras till: Daniel Markänger 

För kännedom till: Erik Hallgren , Madeleine Wollbrant  
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 § 211/2019 

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande 
produkter (Dnr KS2019/1143) 
Kungälv har sedan 2013 avtal med Göteborgs stad om att de ska utföra handläggning och 
tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Enligt avtalet ska Kungälv anta samma avgifter 
som Göteborg. Kommunfullmäktige föreslås därför anta samma taxa som gäller i Göteborgs 
stad för dessa ansvarsområden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter 
2019-07-16 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 14 augusti 2019 2019-07-16 
Bilaga Bilaga 1 - Avgifter 2019-07-16 
Bilaga Protokollsutdrag - Sociala myndighetsnämnden - 1 augusti 2019 2019-07-16 
Protokollsutdrag - Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter 
- Kommunstyrelsen  

Beslut  

Avgifter för ansökan och tillsyn avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och 
receptfria läkemedel fastställs enligt bifogat förslag. 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 212/2019 

Revidering av sociala myndighetsnämndens reglemente (Dnr 
KS2019/0968) 

 
KPMG genomförde 2018 en granskning av sociala myndighetsnämnden. Av 
granskningsrapporten framgår bland annat att den sociala myndighetsnämnden är en 
myndighetsnämnd utan egen förvaltning och budget. Det anges vidare i rapporten att 
nämndens arbetssätt inte följer det som anges i reglementet fullt ut. Revisionen föreslog 
därför att reglementet för nämnden bör ses över.  
 
Med anledning av revisionsrapporten har ett förslag till reviderat reglemente för sociala 
myndighetsnämnden upprättas. Revideringarna av reglementet avser i huvudsak 
verksamhetens inriktning (2 §) där vissa punkter stryks samt att ett tillägg avseende budget  
(5 §). Vidare föreslås vissa redaktionella förändringar och en uppdatering av hänvisningarna 
till gällande lagrum. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av sociala myndighetsnämndens reglemente 2019-06-04 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 19 juni 2019 2019-06-04 
Bilaga Protokollsutdrag - Sociala myndighetsnämnden - 4 juni 2019 2019-06-04 
Bilaga Ändring reglemente SMN 2019-06-04 
Bilaga Reglemente för Kungälvs kommuns sociala myndighetsnämnd - ny version 2019-06-04 
Bilaga KR2018-0009-1 SLUTLIG Rapport Granskning av Sociala myndighetsnämnden 2019-
06-04 
Protokollsutdrag - Revidering av sociala myndighetsnämndens reglemente - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Sociala myndighetsnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag. 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 213/2019 

Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente (Dnr KS2019/1007) 
 

KPMG genomförde 2018 en granskning av överförmyndarnämnden. Av revisionsrapporten 
framgår att det finns behov av ett förbättrings- och utvecklingsarbete inom Kungälvs 
kommuns överförmyndarverksamhet. Detta innebär att överförmyndarnämnden bl.a. behöver 
komplettera reglemente. Reglementet bör enligt revisorerna kompletteras med de paragrafer 
som berör nämndens ansvar för personuppgifter samt budget.  
Ett förslag till reviderat reglemente har utarbetats. Revideringarna avser 3 § (Nämndens 
ansvarsområde med hänvisning till författningar) samt 6 § (Budget och 
redovisningsskyldighet). Det föreslås även redaktionella ändringar. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente 2019-05-08  
Bilaga Ändring reglemente ÖN 2019-05-08  
Bilaga Revisionsrapport ÖN 181128 KR2018_0008 2019-05-08 

Beslut  

   Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag. 
__________ 
 

 Expedieras till Överförmyndarnämnden  
 

 För kännedom till  
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 § 214/2019 

Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2019 (Dnr KS2019/1069) 

 
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund har 
tagits fram, enligt bilaga. Revideringarna avser i första hand den förändrade rollen för 
förbundet genom att regionplaneuppdraget upphör, men innefattar även uppdateringar på 
grund av den nya kommunallagen samt en smärre revidering rörande hantering av 
medelshanteringspolicy. 
 
Kommunkansliet föreslår att den reviderade förbundsordningen godkänns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2019 2019-06-28 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 14 augusti 2019 2019-06-28 
Bilaga Expediering beslut GR, §30, Förslag till reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 2019-06-28 
Bilaga Ärende 15 - Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2019-06-28 
Bilaga Protokollsutdrag § 30 2019-06-28 
Protokollsutdrag - Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2019 - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Upprättat förslag till reviderad förbundsordning godkänns.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 215/2019 

Sammanträdestider 2020 (Dnr KS2019/1117) 
Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från förvaltningens årshjul och ärendeflödet mot 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hänsyn tas till den ekonomiska boksluts- och 
budgetprocessen. Kanslienheten har med utgångspunkt i det beredningsförfarande som 
behövs för ett effektivt beslutsfattande utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2020 för 
kommunstyrelsen med utskott och kommunfullmäktige med beredningar.  
 
Kommunfullmäktige med beredningar och kommunstyrelsen med utskott rekommenderas att 
anta förslaget till sammanträdestider. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2020 2019-07-09 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 14 augusti 2019 2019-07-09 
Bilaga Kalender 2020 - Överblick 2 2019-07-09 
Protokollsutdrag - Sammanträdestider 2020 - Kommunstyrelsen  

Beslut  

1. Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar klockan 17.00 (om inget annat 
anges) i sessionssalen Stadshuset, den: 6 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 11 juni, 3 
september, 1 oktober, 5 november, 3 december.  
 

2. Kultur- och fritidsberedningen sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om inget 
annat anges) den: 21 januari, 18 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, 1 
september, 29 september, 27 oktober, 24 november.  

 
3. Beredningen för trygghet och stöd sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om 

inget annat anges) den: 21 januari, 18 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, 1 
september, 29 september, 27 oktober, 24 november. 

 
4. Ekonomiberedningen sammanträder på onsdagar klockan 16:00 (om inget annat 

anges) den: 22 januari, 19 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 2 september, 
30 september, 28 oktober, 25 november. 

 
5. Beredningen för samhälle och utveckling sammanträder på onsdagar klockan 

15:00 (om inget annat anges) den: 22 januari, 19 februari, 18 mars, 15 april, 13 
maj, 10 juni, 2 september, 30 september, 28 oktober, 25 november. 

 
6. Beredningen för bildning och lärande sammanträder på onsdagar klockan 13:00 

(om inget annat anges) den: 22 januari, 19 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 10 
juni, 2 september, 30 september, 28 oktober, 25 november. 

 
7. Demokratiberedningen sammanträder på torsdagar klockan 16:30 (om inget 

annat anges) den: 23 januari, 20 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 10 juni 
(onsdag), 2 september (onsdag), 30 september, 29 oktober, 26 november. 
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__________ 
 
Expedieras till:   Kommunkansliet 

För kännedom till: Kundcenter, Internservice, Förvaltningsledningen 
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 § 216/2019 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, 
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - 
kvartal 1, 2019 (Dnr KS2019/0934) 
Under kvartal 1 år 2019 har sektor Trygghet och stöd fullgjort rapporteringen av ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 
Sektorn har utarbetat rapporter till sociala myndighetsnämnden och kommunrevisionen 
samt statistikrapport till kommunfullmäktige över aktuella ärenden, i enlighet med vad 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) anger. 
 
Sektorn föreslår att sociala myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda 
beslut och överlämnar den till kommunrevisionen, samt att statistikrapporten överlämnas till 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, samt 
enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - kvartal 1, 2019 2019-05-28 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 19 juni 2019 2019-05-28 
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till KF kvartal 1, 2019 2019-05-28 
Bilaga Protokollsutdrag - Sociala myndighetsnämnden - 23 maj 2019 2019-05-28 
Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, 
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - kvartal 1, 2019 - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut kvartal 1, 2019” antecknas till protokollet. 
__________ 
I ärendet yttrar sig: Laila Persson (UP), Leif Håkansson (S), Björn Saletti (V) 
 
Expedieras till:   Lena Arnfelt 

 

För kännedom till: Elisabeth Andersson, Anne-Marie Lagerqvist, Greger Andersson, Susanne Ek, Monica Fundin 
Eric Svärd 
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 § 217/2019 

Redovisning av pågående motioner (Dnr KS2017/0054) 
 

Kommunstyrelsen redovisar regelbundet status på pågående motioner till kommunfullmäktige. 
Totalt finns det 18 pågående motioner per 2019-05-31.  
 
Se bilaga 1, för komplett lista över samtliga pågående motioner samt aktuell status. 
 
Förvaltningen arbetar med att besvara de motioner som ännu inte är besvarade och 
ambitionen är att svar ska anmälas för samtliga till kommunstyrelsens sammanträde den 14 
augusti.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner 2019-05-31 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 19 juni 2019 2019-05-31 
Bilaga Pågående motioner 2019-05-31 2019-05-31 
Protokollsutdrag - Redovisning av pågående motioner - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Redovisningen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 218/2019 

Svar på motion om att namnge en gata eller plats till minne av en person 
(Dnr KS2017/1774) 

 
Ingemar Thorsson (V) har lämnat in en motion om att namnge en gata eller plats till minne av 
Verna Rydén. Hon var under många år politiskt aktiv i liberalerna både på kommun- och 
landstingsnivå. Hon var dessutom aktiv inom Bohusläns hembygdsförbund och under många 
år ordförande i Kungälvs musei vänner, som arbetar för ett besökscentrum i Kungälv. Verna 
Rydén föddes 1935 och avled 2016. Namnberedningen föreslår att motionen avslås. Det bör 
gå minst fem år från att en person avlider tills en gata eller liknande namnsätts efter personen.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Motion om att namnge en gata eller plats till minne av en person (Dnr 
KS2017/1774) (Dnr MOBN2019/0422) 

Beslut  

  Motionen avslås.  
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 219/2019 

Motionssvar - Motion från Victoria Dahlqvist (SD) och Sven Niklasson 
(SD) om digitaliserat försörjningsstöd (Dnr KS2018/1297) 

 
En motion har inkommit från Victoria Dahlqvist (SD) samt Sven Niklasson (SD) gällande 
digitalisering av handläggning av försörjningsstöd. I motionen framkommer bl.a. att Kungälvs 
allians inom rambudgeten kommer att förorda en strikt biståndsbedömning, kontroller av 
försörjningsstödet samt att försörjningsstödet skall villkoras med motprestationer till 
kommunen. En ytterligare aspekt som framförs i motionen är att flertalet kommuner har 
implementerat ett digitalt system, att rättssäkerheten ökar och att den enskilde får en bättre 
och snabbare service samtidigt som myndigheten kan frigöra personal och verka på ett mer 
effektivt sätt för att stötta individen att nå egen försörjning. Om den administrativa 
hanteringen minskar förväntas det också resultera i att grupper som står långt ifrån 
arbetsmarknaden kan gå från bidrag till jobb. Det skulle innebära stora positiva effekter för 
både individen och samhället i stort. 
 
Under hösten/våren 2017-2018 deltog chefer från Stöd och Försörjning och 
Arbetsmarknadsenheten samt utvecklingsledare inom Trygghet och Stöd i ett projekt 
finansierat av Vinnova som innebar att 12 kommuner deltog i ett utvecklingsarbete för att ta 
del av den s.k. Trelleborgsmodellen. Projektet innebar framförallt en undersökning av 
förändrat arbetssätt/snabbare flöde i den enskildes egen process, men också till viss del 
digitalisering av den administrativa handläggningen av försörjningsstödet som hanterades av en 
så kallad robot. Målet var bl.a. att hitta en egen lokal arbetsmodell som för Kungälvs del bl.a. 
resulterade i att den enskilde skall inom 48 timmar efter nybesök på stöd och 
försörjningsenheten ha en kontakt med Arbetsmarknadsenheten. 
Vad gäller införandet av en s.k. robot som skulle kunna den hantera administrativa delen av 
handläggningen har detta inte kunna påbörjats ännu på grund av att det saknas tekniska 
förutsättningar - t ex en e-plattform som är grunden för att utveckla tjänsten. 
 
Bedömningen som SKL har gjort när det gäller dagens kommunallag är att den inte helt 
möjliggör helt automatiserade beslut där ingen människa deltar i beslutet. Automatiserat 
beslutsstöd, undantaget själva beslutet, är dock möjligt med dagens lagstiftning. 
 
Sedan maj 2019 har kommunen en digitaliseringsstrateg. Den 20 juni kommer 
digitaliseringsstrateg, systemförvaltare och verksamhetsansvariga gemensamt ta del av SKL:s 
konferens kring digitalisering av ekonomiskt bistånd som en uppstart i arbetet.  
Det är i nuläget svårt att beräkna de ekonomiska kostnaderna.  
Motionen avslås med hänvisning till pågående utvecklingsarbete med digitalisering av den 
administrativa delen i handläggningen av försörjningsstöd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Motionssvar - Motion från Victoria Dahlqvist (SD) och Sven Niklasson (SD) 
om digitaliserat försörjningsstöd 2019-06-10 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 26 juni 2019 2019-06-10 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 6 september 2018 2019-06-10 
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Bilaga Motion 2019-06-10 
Protokollsutdrag - Motionssvar - Motion från Victoria Dahlqvist (SD) och Sven Niklasson 
(SD) om digitaliserat försörjningsstöd - Utskottet för Trygghet och stöd  
Protokollsutdrag - Motionssvar - Motion från Victoria Dahlqvist (SD) och Sven Niklasson 
(SD) om digitaliserat försörjningsstöd - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Motionen anses besvarad.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 220/2019 

Svar på motion om utredning av upphandling av tvätt- och städtjänster 
inom hemtjänsten (Dnr KS2019/0249) 
En motion gällande förslag att upphandla städning och tvätt i hemtjänsten har inkommit från 
Viktoria Dahlqvist. Syftet är att höja kvaliteten på tjänsterna för brukaren men också främja 
personalförsörjningen genom bättre arbetsvillkor. En ekonomisk utredning av konsekvenser 
har efterfrågats och bifogas i ärendet. Effekten skulle bli mycket höga kostnader för 
kommunen då personal ändå kommer att finnas i tjänst pga heltidsresan men inte ha tillräckligt 
med arbete att utföra.  
 
Förslag till beslut är att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om utredning av upphandling av tvätt- och städtjänster inom 
hemtjänsten 2019-06-04 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 26 juni 2019 2019-06-04 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 14 augusti 2019 2019-06-04 
Bilaga Motion om hemtjänsten 2019-06-04 
Protokollsutdrag - Svar på motion om utredning av upphandling av tvätt- och städtjänster 
inom hemtjänsten - Utskottet för Trygghet och stöd  
Protokollsutdrag - Svar på motion om utredning av upphandling av tvätt- och städtjänster 
inom hemtjänsten - Kommunstyrelsen  
 
Yrkande 
Victoria Dahlqvist (SD): Motionen avslås.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet. 
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut  

Motionen avslås då förslaget är kostnadsdrivande. 
__________ 
I ärendet yttrar sig: Victoria Dahlqvist (SD) 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 221/2019 

Svar på motion om kommunalt partistöd (Dnr KS2019/0508) 
Göran Ragndahl (MP) har genom Lennart Wennerblom (MP) inkommit med en motion om 
kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige remitterade motionen till demokratiberedningen 
2019-05-16. I motionen föreslås att: 
 
- Reglerna för partistöd ses över  
- Övriga regler med hänvisning till kommunallagen ses över  
- Den politiska organisationen ses över och effektiveras  
- Det kommunala partistödet ses över 
 
Demokratiberedningen föreslår att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Svar på motion om kommunalt partistöd 2019-06-26 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 14 augusti 2019 2019-06-26 
Bilaga Motion från MP 2019-06-26 
Protokollsutdrag - Svar på motion om kommunalt partistöd - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Motionen anses besvarad.  
__________ 
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 § 222/2019 

Val av nämndemän i Göteborgs tingsrätt för valperioden 

2020-2023 (Dnr KS2019/0429) 
Kommunfullmäktige skall välja nämndemän för tjänstgöring i tingsrätten för valperioden 
2020-2023. Tingsrätten har fastställt antalet nämndemän för Kungälvs kommun till 23. 
 
Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man lekmannadomare och 
representerar inte något parti. Val av nämndemän ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de 
allmänna valen just för att markera att uppdraget inte är politiskt. Kommunen ska inte lämna 
uppgift om vilket parti som nominerat nämndemannen. Se bilaga för mer information.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av nämndemän i Göteborgs tingsrätt för valperioden 
2020-2023 2019-08-15 
Bilaga Kungälv 2019-08-15 

Beslut  

Följande personer föreslås som nämndemän till Göteborgs tingsrätt: 
 

Mats Gustafsson  
Erika Sjöblom 
Helén Byström 
Per Ante Vikberg 
Emmy Hansson 
Camilla Haag 
Fredrik Schandorff 
Håkan Andersson  
Sven-Erik Nilsson  
Anne-Christine Adiels  
Peter Harrysson  
Lisbeth Johansson  
Anna Wahlgren  
Mikael Wintell  
Claes Andersson  
Christer Mohlin  
Vakant  
Karl-Johan Bondesson  
Anne-Christin Engwall  
Anders Persson  
Bertil Augustsson  
Annica Börstell  
Pierre Syrén  

__________ 
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Expedieras till: Renate Danielsson, Göteborgs tingsrätt  

För kännedom till: 
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 § 223/2019 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Jeanette 
Rigné (V) (Dnr KS2019/1044) 

 
Jeanette Rigné (V) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas 
begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  
 

Beslut 

1. Jeanette Rignés (V) avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
beviljas.   

2. Beslutet översänds till länsstyrelsen med begäran om röstsammanräkning för att 
utse en ny ersättare i kommunfullmäktige. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Länsstyrelsen, Internservice  

 För kännedom till  
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 § 224/2019 

Avsägelse från uppdrag som ledamot ekonomiberedningen – Robert 
Kinhult (SD) (Dnr KS2019/1088) 

 
Robert Kinhults (SD) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
ekonomiberedningen. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen 
beviljas utse en ny ledamot till beredningen.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

Beslut 

1. Robert Kinhults (SD) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
ekonomiberedningen beviljas.  

2. Platsen lämnas vakant tills vidare.  
__________ 
I ärendet yttrar sig: Morgan Carlsson (SD) 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Internservice  

 För kännedom till Karolina Tolic  
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 § 225/2019 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Linda 
Åshamre (S) (Dnr KS2019/1217) 

 
Linda Åshamre (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas 
begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

Beslut 

1. Linda Åshamres (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
beviljas.   

2. Beslutet översänds till länsstyrelsen med begäran om röstsammanräkning för att 
utse en ny ledamot i kommunfullmäktige. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Länsstyrelsen, Internservice  

 För kännedom till  
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 § 226/2019 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsberedningen - 
Matilda Drejer (MP) (Dnr KS2019/1232) 

 
Matilda Drejer (MP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsberedningen. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas 
utse en ny ledamot till beredningen.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

 

Beslut 

1. Matilda Drejers (MP) avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsberedningen beviljas.  

2. Platsen lämnas vakant tills vidare.  
__________ 
I ärendet yttrar sig: Kent Aulin (MP)  
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Internservice  

 För kännedom till Kajsa Danesjö  
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 § 227/2019 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för bildning och 
lärande - Isabella Carneström Edman (C) 

 
Isabella Carneström Edman (C) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
beredningen för bildning och lärande. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om 
avsägelsen beviljas utse en ny ledamot till beredningen.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

Beslut 

1. Isabella Carneström Edmans (C) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
beredningen för bildning och lärande beviljas.  

2. Platsen lämnas vakant tills vidare.  
__________ 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Internservice  

 För kännedom till Kajsa Danesjö  
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 § 228/2019 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden – 
Hans Lindén (S) 

 
Hans Lindén (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas 
utse en ny ledamot till beredningen.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

 

Beslut 

1. Hans Lindéns (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden beviljas.  

2. Platsen lämnas vakant tills vidare.  
__________ 
 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Internservice  

 För kännedom till Oskar Ivarsson  
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 § 229/2019 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Kristoffer 
Zetterlund (SD)  

 
Kristoffer Zetterlund (SD) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas 
begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

 

Beslut 

1. Kristoffer Zetterlund (SD) avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige beviljas.   

2. Beslutet översänds till länsstyrelsen med begäran om röstsammanräkning för att 
utse en ny ersättare i kommunfullmäktige. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Länsstyrelsen, Internservice  

 För kännedom till  

 


