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 Anna Vedin (M)  
 Sara Regnell (M)  
 Marcus Adiels (M)  
 Patrik Ryberg (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Gustav Meuller (M)  
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 Rolf Carlsson (SD) Ersättare för Morgan Carlsson (SD) 
 Sven Niklasson (SD)  
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 Niklas Andersson (SD)  
 Mats Holmqvist (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Eva Wahlin (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Rainer Hoffman (UP) Ersättare för Thomas Andersson (UP) 
 Eva Qvistgaard (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (L)  
 Pierre Rehnlund (L) Ersättare för Matilda Jansson (L) 
 Thomas Loong (L)  
 Cecilia Olsson (L)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Lena Bjurström (C)  
 Hans Torwald (C) Ersättare för Patrik Renström (C) 
 Jenny Alvstråle (C)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Anne-Christin Engwall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Ilona Waern (KD)  
 Erik Andreasson (V)  
 Björn Saletti (V)  
 Knut Nordin (V)  
 Lottie Lord (MP)  
 Lennart Wennerblom (MP)  

 
Ersättare Mona Haugland (S)  
 Ulla Johansson (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S)  
 Ulrica Brogren (S)  
 Lennart Jonsson (M)  
 Roberth Österman (M)  
 Björn Hernius (M)  
 Rainer Hoffman (UP)  
 Pernilla Wiklund (UP)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Madeleine Ytterstedt (L)  
 Fredrik Thomasson (KD)  
 Kenneth Gustafson (V)  
 Henry Larsson (V)  
 Kent Aulin (MP)  
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Sekreterare 
  Paragraf 230-251 
 Fredrik Skreberg  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Anna Vedin (M)  Jan Tollesson (L) 

 
Ej närvarande Viktoria Dahlquist (SD)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Nils Carlson (S)  
 Bella Banehag (M)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 Robert Kinhult   
 Göran Södersved (SD)  
 Thomas Andersson (UP)  
 Matilda Jansson (L)  
 Patrik Renström (C)  
 Billy Kaldemark (S)  
 Parker Ayewubo (S)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Simon Pasula (M)  
 John Magnusson (SD)  
 Heine Nielsen (-)  
 Kenneth Frii (C)  
 Erik Pilbom (KD)  
 Göran Ragndal (MP)  
   

 

 
  

Övriga deltagare Karolina Tolic  Kommunkansliet  
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 § 230/2019 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Anna Vedin (M) och Jan Tollsson (L). Ordföranden meddelar att 
protokollet justeras direkt efter sammanträdet.  
 

Beslut 

  Till justerare utses Anna Vedin (M) och Jan Tollsson (L).  
__________ 
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 § 231/2019 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
 

- Val av ledamot till beredningen för bildning och lärande efter vakant plats från (C) 
 

- Motion om förbud mot kärnvapen  
 

- Fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunens klimat- och miljöarbete  
 

- Information om val av ledamöter till kommunens kulturråd  
 

- Val av ersättare till miljö- och byggnadsnämnden efter vakant plats (S) 
 

- Information om Vattenvårdsförbund  
 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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 § 232/2019 

Utdelning av kulturstipendium och kulturpris 
 

Kungälvs kulturstipendium delas ut en gång om året för visade förutsättningar inom något 
kulturellt område. Stipendiesumman är totalt tiotusen kronor och beslut om stipendiat tas av 
kommunstyrelsens utskott för bildning och lärande efter ansökningar, nomineringar eller 
förslag från ledamot. 

 
Till kulturstipendiater 2019 utsågs Folkdanslaget och Mariam Foad Aziz.  
 
Folkdanslaget Kongahälla, folkdans  
Folkdanslaget Kongahälla har verkat i Kungälvs kommun sedan 1966 och är sedan dess en 
viktig del av Kungälvs kulturliv. De dansar företrädesvis danser från Bohuslän och bidrar till 
att föra ett kulturarv vidare. Folkdanslaget deltar varje år vid midsommarfirandet på 
Kvarnkullen och vid andra evenemang i kommunen samt genomför resor och utbyten med 
andra folkdanslag. Kungälvs kommun vill med detta stipendium uppmuntra till fortsatt 
kulturutövande.  
 
Mariam Foad Aziz, låtskrivare och artist  
Mariam är artist och låtskrivare. Hon har ett starkt driv i ordet och rytmen och skriver egen 
musik/text. Hennes musik finns att lyssna till på Spotify och YouTube. Mariam inspirerar även 
andra ungdomar till skapande och musik. Hon har deltagit i tävlingen Ortens poet. Kungälvs 
kommun vill med detta stipendium uppmuntra till fortsatt musikutövande. 
 
Kulturpris 2019 är en hedersutnämning som delas ut för förtjänstfulla insatser inom kulturella 
eller konstnärliga områden enligt fastslagna riktlinjer. Priset utgörs av en bronsstatyett av 
konstnären Rino Bozajic. 
 
Till kulturpristagare 2019 utsågs Magnus Johansson.  
 
Magnus Johansson är trumpetaren från Marstrand som genom sitt trumpetspel gjort sig känd i 
hela Sverige. Han har medverkat på otaliga konserter, TV-program och shower såsom 
exempelvis Melodifestivalen, Doobidoo, Rhapsody in Rock, Diggiloo och en stor mängd 
julkonserter. Även i Kungälv deltar Magnus på evenemang och konserter och bjuder 
kungälvsborna på musik och sin stora scenpersonlighet. 
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 
 

 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-10-03 
Sida 8 (29) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 233/2019 

Information om beslut från länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige (Dnr KS2019/1422) 

 
Länsstyrelsen har utsett Lars-Gunnar Andersson (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige för 
perioden 5 september till och med den 14 oktober 2022. 
 
Länsstyrelsen har utsett Parker Ayewubo (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige för perioden 
5 september till och med den 14 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag  
Beslut från länsstyrelsen  
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice 

 För kännedom till  
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 § 234/2019 

Information om beslut från länsstyrelsen om ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige (Dnr KS2019/1423) 

 
Länsstyrelsen informerar om att någon ny ersättare inte kunde utses efter Kristoffer 
Zetterlunds (SD) avsägelse.  
 
Beslutsunderlag  
Beslut från länsstyrelsen  

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice 

 För kännedom till  
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 § 235/2019 

Information om beslut från länsstyrelsen om ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige (Dnr KS2019/1424) 

 
Länsstyrelsen har utsett Henry Larsson (V) till ny ersättare i kommunfullmäktige för perioden 
5 september till och med den 14 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag  
Beslut från länsstyrelsen  

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice 

 För kännedom till  
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 § 236/2019 

Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsens ordförande, Miguel Odhner (S), informerar om: 
 
- 100 år av demokrati  
- Måluppfyllelse inför tertialrapport 2, 2019  
- Låneskuld/likviditet 
- Driftredovisning t o m augusti 
- Resultaträkning Prognos september 2019 
- Anställda- sjukfrånvaro - sjuklönekostnad  
- Nyanlända 
- Försörjningsstöd 
- Sparråshallen  
- Ny förskola / skola i Diseröd 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
I ärendet yttrar sig; Miguel Odhner (S), Gun-Marie Daun (KD) 
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 § 237/2019 

Antagande - Detaljplan för skola, förskola och bostäder, del av Kärna 67:1 
(Dnr KS2017/0531) 
Antagandehandling är under framtagande för detaljplan i Kärna för skola, förskola, idrott och 
bostäder. 
 
Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för uppförande av skola, förskola och ca 
50 bostäder i form av flerbostadshus och radhus. Till planen syfte hör också att möjliggöra för 
uppförande av en fullstor idrottshall. I planförslaget delas detaljplaneområdet upp i två delar. 
Norr om den lokalgata som går genom området planeras det för bostäder, längs Kärnavägen 
ställs krav i plankartan att endast radhus och småhus får uppföras. Söder om lokalgatan 
kommer utgöras av skol- och idrottsområde. 

 
Översiktsplanen uppger att planområdet kan komma tas i anspråk för att täcka behov för 
förskoleverksamhet och bostäder.  

 
En behovsbedömning har upprättats och samråd om den har genomförts med länsstyrelsen. 
Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens 
uppfattning.   
 
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen inte får kostnader för 
framtida drift och underhåll på allmän platsmark. En första exploateringskalkyl pekar i nuläget 
på att Kommunens kostnader för genomförandet av projektet täcks av intäkterna från 
markförsäljningen.  

 
Under Granskningen har de inkomna yttrandena kommit att handla främst om byggnads- & 
nockhöjd på kommande bebyggelse, bullerpåverkan på kommande bostäder och förskolegård 
samt omfattningen på friytan kopplad till byggrätten för skola. 
 
Tre närboende har yttrat sig angående att byggnadshöjd på byggrätterna för bostäder utmed 
Kärnavägen är för hög, namnlista har även bifogats ett av yttrandena. Yttrandena berör även 
byggrätt för skola och i kartan utskriven byggnadshöjd. Tydlighet har efterfrågats gällande 
nockhöjd på kommande bebyggelse. Byggnadshöjder har inte sänkts från 
granskningshandlingen, inte heller har framtida byggrätters utbredning redigerats. Antal 
kvadratmeter per skolelev motiveras i planbeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Antagande - Detaljplan för skola, förskola och bostäder, del av Kärna 67:1 
2019-08-16 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 september 2019 2019-08-16 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 22 augusti 2019 2019-08-16 
Bilaga Plankarta - antagande KONCEPT 2019-08-16 
Bilaga Granskningsutlåtande 2019-08-16 
Bilaga planbeskrivning - Antagande KONCEPT 2019-08-16 
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Protokollsutdrag - Antagande - Detaljplan för skola, förskola och bostäder, del av Kärna 67:1 - 
Utskottet för Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Antagande - Detaljplan för skola, förskola och bostäder, del av Kärna 67:1 - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

Detaljplanen för skola, förskola och bostäder, del av Kärna 67:1 i Kungälvs kommun 
antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
Expedieras till:  Rickard Holmgren Frida Källberg, Martin Hallberg, Gunilla Karlsson  
 

 

För kännedom till: Pernilla Olofsson 
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 § 238/2019 

VA-planering, upprättande av verksamhetsområde för VA5 (Dnr 
KS2019/0668) 

 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta  
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och 
dagvatten finns. Kommunen bedömer att detta behov föreligger för del av området Tjuvkil 
och VA5. Detta beslut innebär att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret 
för tillhandahållande av vattentjänster för 68 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska 
det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA 
samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-
verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med vattentjänster för respektive fastighet. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - VA-planering, upprättande av verksamhetsområde för VA5  
Bilaga – Fastighetsförteckning  
Bilaga - Verksamhetsområde_A3 Tjuvkil spill 
Protokollsutdrag KS § 271/2019 

Beslut  

1. Verksamhetsområde för spillvatten upprättas i enlighet med  
vattentjänstlagen för följande fastigheter: 
SOLVIK  1:1 
TJUVKIL 1:163 
TJUVKIL 2:7 
TJUVKIL 2:8 
TJUVKIL 2:12 
TJUVKIL 2:14-16 
TJUVKIL 2:19 
TJUVKIL 2:21-2:23 
TJUVKIL 2:35 
TJUVKIL 2:36 
TJUVKIL 2:40-2:43 
TJUVKIL 2:45 
TJUVKIL 2:48-2:53 
TJUVKIL 2:56 
TJUVKIL 2:83, 2:85-2:89 
TJUVKIL 2:91-2:95 
TJUVKIL 2:100 
TJUVKIL 2:130 
TJUVKIL 2:133 
TJUVKIL 2:143 
TJUVKIL 2:150-2:156 
TJUVKIL 2:158-2:161 
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TJUVKIL 2:165 
TJUVKIL 2:167-2:169 
TJUVKIL 4:6 
TJUVKIL 4:14, 4:16 
TJUVKIL 4:22 
TJUVKIL 4:48 
TJUVKIL 5:1 
TJUVKIL 32:1 
TJUVKIL 35:1 
TJUVKIL 37:1 

__________ 
 
Anders Holmensköld (M) deltar inte i handläggningen av ärenden på grund av jäv.   
 

 Expedieras till Samhälle och utveckling Martin Hollertz, Sten-Ove Dahllöf 

 För kännedom till Samhälle och utveckling Stefan Bohlin, Elisabeth Wegén 
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 § 239/2019 

Del av Tjuvkil 2:67, VA-planering, upprättande av verksamhetsområde, 
etapp 2 (Dnr KS2019/0790) 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och 
dagvatten finns. Kommunen bedömer att detta behov föreligger för en del av området i 
Tjuvkil. Detta beslut innebär att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för 
tillhandahållande av vattentjänster för 19 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska det 
klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt 
vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-
verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med vattentjänster för respektive fastighet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Del av Tjuvkil 2:67, VA-planering, upprättande av verksamhetsområde, etapp 
2 2019-07-09 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 22 augusti 2019 2019-07-09 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 september 2019 2019-07-09 
Bilaga Verksamhetsområde_A3 Tjuvkil utökat 2019-07-09 
Bilaga Bilaga 2 Fastighetsförteckning TJUVKIL del av 2019-07-09 
Protokollsutdrag - Del av Tjuvkil 2:67, VA-planering, upprättande av verksamhetsområde, 
etapp 2 - Utskottet för Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Del av Tjuvkil 2:67, VA-planering, upprättande av verksamhetsområde, 
etapp 2 - Kommunstyrelsen  

Beslut   

 
Verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten upprättas i enlighet med  
vattentjänstlagen för följande fastigheter: 
TJUVKIL 2:193 
TJUVKIL 2:194 
TJUVKIL 2:195 
TJUVKIL 2:196 
TJUVKIL 2:197 
TJUVKIL 2:198 
TJUVKIL 2:199 
TJUVKIL 2:200 
TJUVKIL 2:201 
TJUVKIL 2:202 
TJUVKIL 2:203 
TJUVKIL 2:204 
TJUVKIL 2:205 
TJUVKIL 2:206 
TJUVKIL 2:207 
TJUVKIL 2:208 
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TJUVKIL 2:209 
TJUVKIL 2:210 
TJUVKIL 2:211 

__________ 
I ärendet yttrar sig. Ove Wiktorsson (C) 
 
Expedieras till:   Samhälle och utveckling Martin Hollertz, Sten-Ove Dahllöf 

För kännedom till: Samhälle och utveckling Stefan Bohlin, Elisabeth Wegén 
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 § 240/2019 

Bredberget 1, upprättande av verksamhetsområde för vatten och avlopp, 
Enekullen (Dnr KS2019/0802) 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och 
dagvatten finns. Kommunen bedömer att detta behov föreligger för detta område i Ytterby. 
Detta beslut innebär att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för 
tillhandahållande av vattentjänster för fastigheten. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart 
framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka 
vattentjänster som avses. Fastigheten som föreslås ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde 
framgår av bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 redovisas den fastigheten som föreslås ingå i 
verksamhetsområdet tillsammans med vattentjänster för fastigheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Bredberget 1, upprättande av verksamhetsområde för vatten och avlopp, 
Enekullen 2019-07-10 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 22 augusti 2019 2019-07-10 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 september 2019 2019-07-10 
Bilaga Verksamhetsområde_A1 Kungälv-Ytterby 2019 2019-07-10 
Bilaga Bilaga 1 Fastighetsförteckning Enekullen 2019-07-10 
Protokollsutdrag - Bredberget 1, upprättande av verksamhetsområde för vatten och avlopp, 
Enekullen - Utskottet för Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Bredberget 1, upprättande av verksamhetsområde för vatten och avlopp, 
Enekullen - Kommunstyrelsen  

Beslut   

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten upprättas i enlighet med  
vattentjänstlagen för följande fastighet: 
BREDBERGET 1 

__________ 
 
Expedieras till:   Samhälle och utveckling Martin Hollertz, Sten-Ove Dahllöf 

För kännedom till: Samhälle och utveckling Stefan Bohlin, Elisabeth Wegén 
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 § 241/2019 

Riktlinjer för byggherredriven/exploatörsdriven planprocess (Dnr 
KS2019/1302) 
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att utifrån redan pågående 
exploatörs/byggherredrivna pilotprojekt ta fram rutiner och riktlinjer för planprocessen.  
Målet är att öka kapaciteten och avlasta förvaltningen i planarbetet. 
Exploatör/byggherredriven planprocess är en process som bygger på samverkan mellan 
förvaltningen och exploatör/byggherre. Förvaltningen ska medverka till att tidigt ta fram 
kartunderlag, projekteringsanvisningar och erforderlig information som behövs för att 
exploatör/byggherren på ett bra sätt ska kunna genomföra nödvändiga utredningar och 
handlingar.  
 
Förvaltningen ansvarar för en koordinator som är primär kontaktperson för exploatör/ 
byggherren under planprocessen. Koordinatorn ska ansvara för kontakter med förvaltningens 
olika enheter samt som bollplank till exploatören/byggherren under planprocessen.  
Riktlinjerna bidrar till att tydliggöra vem som har ansvar för vad i planprocessen mellan 
kommunen och exploatören/byggherren. Kommunen ansvarar för myndighetsutövningen i 
planprocessen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för byggherredriven planprocess 2019-08-26 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 september 2019 2019-08-26 
Bilaga Bilaga 1 Checklista 2019-08-26 
Bilaga Bilaga 2 Detaljplaneprocessen 2019-08-26 
Bilaga Riktlinjer för byggherredriven planprocess 2019-08-26 
Protokollsutdrag - Riktlinjer för byggherredriven planprocess - Kommunstyrelsen  

Beslut  

1. Upprättat förslag till riktlinjer för byggherredriven/exploatörsdriven 
planprocess antas.  
 
2. Riktlinjerna skall utvärderas och revideras under 2020.  

__________ 
I ärendet yttrar sig: Miguel Odhner (S) 
 
Expedieras till:     Pernilla Olofsson, Mirsad Radoncic, Anders Holm 
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 § 242/2019 

Svar på motion om koj-index (Dnr KS2018/0674) 
Miljöpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
utarbeta och implementera ett koj-index i samhällsplaneringen och för befintliga 
bostadsområden. 
 
Förvaltningens bedömning är att en utvecklad metod för att ta fram koj-index saknas och att 
det ur samhällsplaneringssynpunkt inte är behövligt att ta fram koj-index med tanke på 
befintlig styrning i översiktsplan och grönplan. De resurser som finns tillgängliga i kommunen 
för planering och utveckling av gröna miljöer bör, enligt förvaltningen, i första hand inriktas på 
konkreta insatser för att utveckla kommunens gröna miljöer i enlighet med intentionerna i det 
miljöpolitiska programmet 2016-2019. Ett sådant aktivt arbete bidrar till intentionerna i 
motionen. 
 
Förvaltningen och därefter kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Motion om koj-index 2019-07-10 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 september 2019 2019-07-10 
Bilaga Motion om koj-index 2019-07-10 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 22 augusti 2019 2019-07-10 
Protokollsutdrag - Motion om koj-index - Utskottet för Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Motion om koj-index - Kommunstyrelsen  

Beslut   

Motionen avslås. 
__________ 
 
Expedieras till:    

För kännedom till: TorBjörn Nilsson 
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 § 243/2019 

Svar på motion om att sätta upp fler vilobänkar (Dnr KS2018/0810) 
 

Ingemar Thorsson (V) har inkommit med en motion om att öka tillgängligheten för vissa  
grupper genom att sätta upp fler vilobänkar.  

 
Verksamhetens bedömning är att förslaget redan har realiserats inom ordinarie verksamhet 
och budget. 

Förslag till beslut: Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att sätta upp fler vilobänkar 2019-01-22 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 september 2019 2019-01-22 
Bilaga Motion om vilobänkar 2019-01-22 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 22 augusti 2019 2019-01-22 
Protokollsutdrag - Svar på motion om att sätta upp fler vilobänkar - Utskottet för Samhälle 
och utveckling  
Protokollsutdrag - Svar på motion om att sätta upp fler vilobänkar - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Motionen anses besvarad. 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 244/2019 

Svar på motion om att slopa fiskekort utmed Nordre älv (Dnr 
KS2018/1054) 
Elisabeth Mattsson (L) motionerar om att slopa fiskekort utmed Nordre Älv. Förvaltningen 
bedömer att kostnaden för den enskilde fiskaren är lägre än den nytta avgiften 
gör i form av satsningar (till exempel utsättning av fiskyngel) från Sportfiskarnas sida. 
Dessutom är det idag helt gratis för barn och ungdomar under 16 år.  
Ekonomisk kompensation från kommunen ryms inte inom ram.  
 
Förvaltningen och därefter kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att slopa fiskekort utmed Nordre älv 2019-06-03 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 27 juni 2019 2019-06-03 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 september 2019 2019-06-03 
Bilaga motion om fiskekort 2019-06-03 
Protokollsutdrag - Svar på motion om att slopa fiskekort utmed Nordre älv - Utskottet för 
Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Svar på motion om att slopa fiskekort utmed Nordre älv - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

Motionen avslås. 
__________ 
 
Expedieras till:  

För kännedom till: 
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 § 245/2019 

Val av nämndemän till Göteborgs tingsrätt för valperioden 2020-2023 
 

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.  
 
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september föreslogs 22 av 23 
nämndemän från Kungälvs kommun. En plats lämnandes vakant. Henry Larsson föreslås som 
nämndeman för den vakanta platsen.  
 

Beslut 

Henry Larsson (V) föreslås som nämndemän till Göteborgs tingsrätt: 
__________ 
I ärendet yttrar sig: Erik Andreasson (V) 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Göteborgs tingsrätt 

 För kännedom till  
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 § 246/2019 

Val av ledamot till beredningen för bildning och lärande efter vakant plats 
från (C) 

 
Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot i beredningen för bildning och lärande efter en 
vakant plats. Centerpartiet föreslår att Anders Johansson (C) utses till ledamot i beredningen 
för bildning och lärande.  

 

Beslut 

Anders Johansson (C) utses till ledamot i beredningen för bildning och lärande.  
__________ 
I ärendet yttrar sig: Ove Wiktorsson (C) 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, SOLTAK, Internservice  

 För kännedom till Kajsa Danesjö  
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 § 247/2019 

Motion om förbud mot kärnvapen  
 

Henry Larsson (V) har genom Björn Saletti (V) inkommit med en motion om förbud mot 
kärnvapen.  

 
 Beslutsunderlag  
 Motion om förbud mot kärnvapen  
 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 248/2019 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunens klimat- och 
miljöarbete  

 
Pierre Renhlund (L) har inkommit med en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om 
kommunens klimat- och miljöarbete.  

 
Beslutsunderlag  
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunens klimat- och miljöarbete  

 

Beslut 

Ärendet bordläggs.  
__________ 
I ärendet yttrar sig: Pierre Rehnlund (L), Miguel Odhner (S) 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 249/2019 
 

Information om val av ledamöter till kommunens kulturråd  
 

Kultur- och fritidsberedningens ordförande, Ingela Rossi (S), informerar om val av ledamöter 
till kommunens kulturråd. Följande personer har utsetts att representera politiken.  
 
Ingela Rossi (S) 
Jan Tollesson (L) 
Anna Vedin (M) 
Britta Malmberg Ohlsson (M) 
Fredrik Schandorff (S) 
 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 250/2019 

Val av ersättare till miljö- och byggnadsnämnden efter vakant plats (S) 
 

Kommunfullmäktige ska utse en ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter en vakant 
plats från Socialdemokraterna. Socialdemokraterna föreslår William Hult (S) som ny ersättare.  

 

Beslut 

Till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden utses William Hult (S). 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 251/2019 

Information om Vattenvårdsförbund  
 

Bernt Lundborg (S) informerar om kommunens deltagande i kommunala och regionala 
samarbeten. Frågar återkommer för information på kommunfullmäktiges sammanträde längre 
fram.  

 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


