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 Morgan Carlsson (SD)  
 Sven Niklasson (SD)  
 Niklas Andersson (SD)  
 Robert Kinhult (SD) §§ 252-262, kl. 17:00-22:00 
 Bertil Augustsson (SD) Ersättare för Robert Kinhult (SD) §§ 263-

281 
 Mats Holmqvist (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
 Göran Södersved (SD)  
 Rainer Hoffman (UP)  Ersättare för Martin Högstedt (UP) 
 Pernilla Wiklund (UP) Ersättare för Ancy Wahlgren (UP) 
 Eva Wahlin (UP)  
 Thomas Andersson (UP)  
 Eva Qvistgaard (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (L)  
 Matilda Jansson (L)  
 Thomas Loong (L)  
 Cecilia Olsson (L)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Lena Bjurström (C)  
 Hans Torwald (C) Ersättare för Patrik Renström (C) §§ 252-254 
 Patrik Renström (C) §§ 254-281 
 Kenneth Frii (C) Ersättare för Jenny Alvstråle (C) 
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Anne-Christin Engwall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Fredric Thomasson (KD)  Ersättare för Ilona Waern (KD) 
 Erik Andreasson (V)  
 Björn Saletti (V)  
 Knut Nordin (V)  
 Lottie Lord (MP)  
 Lennart Wennerblom (MP)  

 
Ersättare Leif Håkansson (S)  
 Ulla Johansson (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S)  
 Bo Franzon (M)  
 Roberth Österman (M)  
 Björn Hernius (M)  
 Bertil Augustsson (SD)  
 John Magnusson (SD)  
 Rolf Carlsson (SD)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Madeleine Ytterstedt (L)  
 Hans Torwald (C)  
 Kenneth Frii (C)  
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 Kenneth Gustafson (V)  
 Henry Larsson (V)  
 Kent Aulin (MP)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 252-281 
 Fredrik Skreberg  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Pia Gillerstedt (S) Jan Tollesson (L) 

 
Ej närvarande Lars-Gunnar Andersson (S)  
 Lennart Martinsson (S)   
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Jenny Alvstråle (C)  
 Ilona Waern (KD)  
 Maria Steen (S)  
 Ulrica Brogren (S)  
 Parker Ayewubo (S)   
 Lennart Jonsson (M)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Simon Pasula (M)  
 John Magnusson (SD)  
 Heine Nielsen (-)  
 Pierre Rehnlund (L)  
 Erik Pilbom (KD)  
 Göran Ragndal (MP)  

 

 
  

Övriga deltagare Oskar Ivarsson  Kommunkansliet  
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 § 252/2019 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Pia Gillerstedt (S) och Jan Tollesson (L). Ordföranden meddelar att 
protokollet justeras måndagen den 11 november.  

 

Beslut 
  Till justerare utses Pia Gillerstedt (S) och Jan Tollesson (L).  

__________ 
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 § 253/2019 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
 

- Motion rörande plan för att minska klimatutsläpp  
 

Beslut 
  Föredragningslistan fastställs.  

__________ 
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 § 254/2019 

Fråga till Anna Vedin (M) om lärarförbundets årliga mätning (Dnr 
KS2019/1735) 

 
Matilda Jansson (L) har inkommit med en fråga ställd till utskottet för bildning och lärandes 
ordförande Anna Vedin (M) om lärarförbundets årliga mätning. Frågor som ställs är: 

  
1. Vad är förklaringen till de dåliga skolresultaten i Kungälv? Hur kommer det sig att vi är 

bland de lägsta i jämförelse med våra grannkommuner?  
 

2. Hur kommer det sig att majoritetens strategiska mål de områden ni säger er prioritera, 
sammanfaller med de mätbara resultat som visar sig vara sämst enligt Lärarförbundets 
mätning över Kungälvs skolresultat 2019.  

 
Anna Vedin (M) besvarar frågan.  

 
Beslutsunderlag  
Fråga till Anna Vedin (M) om lärarförbundets årliga mätning 
 

Beslut 
  Frågan anses besvarad.  

__________ 
I ärendet yttrar sig: Matilda Johansson (L), Anna Vedin (M) 
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 § 255/2019 

Fridhem 1, fastighetsförsäljning (Dnr KS2019/1316) 
 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.  
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 § 256/2019 

Alternativ utbyggnadsmodell och föreningsutbyggnad av VA (Dnr 
KS2019/0507) 
”VA- utbyggnaden måste utvärderas utifrån ekonomisk hållbarhet. Vi har många områden 
som ännu väntar på VA och redan nu ser vi att taxor och avgifter gått upp markant. 
Beredningen för Samhälle och utveckling utvärderar utbyggnaden ekonomiskt och 
återkommer med hållbara ekonomiska kriterier för fortsatt utbyggnad.  Förslaget ska 
underställas kommunfullmäktige till budget 2020. ” 
 
Ärendet återremitterades på beredningen för samhälle och utvecklings sammanträde 2019-08-
27 för att tydligt redogöra för medborgarnas möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. 
Under rubriken medborgarperspektiv beskrivs medborgarnas rätt och möjligheter att lämna 
anbud och delta i offentliga upphandlingar. 
 
Verksamheten Teknik föreslår att kommunen 
- Fortsätter att förorda alternativ utbyggnadsmodell med ändringarna att kommunen som 

upphandlande myndighet upphandlar projektering och entreprenad enligt LOU (lag om 
offentlig upphandling) / LUF (Lag om upphandling inom försörjningssektorerna) 

- Genomför erforderliga förändringar i regelverket för alternativ utbyggnadsmodell i 
enlighet med detta beslut. 

- Föreningsutbyggnad ska accepteras mycket restriktivt i enlighet med VA-policy 
- Fasta brukningsavgiften tas ut av varje fastighet som ingår i en förening enligt gällande 

VA-taxa. 
 
Framtid och utvecklingsberedningen förelsår ett nytt förslag till beslut ser ut som följer: 

1. Kungälvs kommun tillämpar inte LOU/LUF i alternativ byggnadsmodell för VA.  
2. Kungälvs kommun ser positivt på föreningsutbyggnad. 
3. Fasta delen av brukningsavgiften tas ut av varje fastighet som ingår i en förening enligt 

gällande VA-taxa. 

Beslut  
 

1. Kungälvs kommun tillämpar inte LOU/LUF i alternativ byggnadsmodell för VA.  
2. Kungälvs kommun ser positivt på föreningsutbyggnad. 
3. Fasta delen av brukningsavgiften tas ut av varje fastighet som ingår i en förening 

enligt gällande VA-taxa. 
4. Beslutet gäller från och med 2020-01-01.  

__________ 
 

Expedieras till: Sten-Ove Dahllöf, Anders Holm  

För kännedom till: 

 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-11-07 
Sida 10 (43) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 257/2019 

Övertagande av väg 612, Tjuvkil (Dnr KS2019/1003) 
 

Förvaltningen och därefter kommunstyrelsen föreslår att Kungälvs kommun tar över 
väghållaransvaret för vägen för att få rådighet över utformning och framtida åtgärder på vägen 
utanför detaljplaneområdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Övertagande av väg 612, Tjuvkil 2019-06-12 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 oktober 2019 2019-06-12 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 18 september 2019 2019-06-
12 
Protokollsutdrag - Övertagande av väg 612, Tjuvkil - Utskottet för Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Övertagande av väg 612, Tjuvkil - Kommunstyrelsen  

  

Beslut  
Förslag om att inleda förhandling med Trafikverket om övertagande av 
väghållaransvar för väg 612 i Tjuvkil godkänns. 

__________ 
 
Expedieras till: Martin Hollertz, Kristina Hellström  

För kännedom till: 
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 § 258/2019 

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen (Dnr KS2019/1059) 
Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område och strålskyddslagen 
antogs 2016-11-10 av kommunfullmäktige (KS2016/1095). Det finns ett behov av att 
uppdatera taxan eftersom lagstiftningen på området har förändrats. Förändringen av taxan ska 
också styra mot högre kostnadstäckning (lägre grad av skattefinansiering). 
 
Förslaget på ny taxa utgår från ett underlag från SKL (Sveriges kommuner och landsting).  
 
Det nya förslaget till taxa bedöms ge något högre kostnadstäckning jämfört med tidigare då 
fler verksamheter får fast årlig avgift. Den nya taxan har också en enklare utformning än 
tidigare med färre avgiftsnivåer. 
 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 
antas att gälla från och med den 1 januari 2020. 

2. Tidigare ”Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen” som antogs av kommunfullmäktige den 10 november 2016 (§ 
285/2016) upphör därmed att gälla från och med den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2019-06-27 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 oktober 2019 2019-06-27 
Bilaga KS2019-1059-1 Inledande bestämmelser 819874_1_0 2019-06-27 
Bilaga Bilaga till tjänsteskrivelse 2019-06-27 
Bilaga Taxebilaga 1 2019-06-27 
Bilaga Taxebilaga 2 2019-06-27 
Bilaga Taxebilaga 3 2019-06-27 
Bilaga Protokollsutdrag - Miljö och Byggnadsnämnden - 12 september 2019 2019-06-27 
Protokollsutdrag - Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen - Miljö och Byggnadsnämnden  
Protokollsutdrag - Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen - Kommunstyrelsen  
 
Beslut  

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 
antas att gälla från och med den 1 januari 2020. 
 

2. Tidigare ”Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen” som antogs av kommunfullmäktige den 10 november 2016 (§ 
285/2016) upphör därmed att gälla från och med den 1 januari 2020. 

__________ 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-11-07 
Sida 12 (43) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

För kännedom till: Sigrid Esbjörnsson, miljöenheten 
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 § 259/2019 

Förslag på avfallstaxa (Dnr KS2019/1383) 
 

Avstämning av nuvarande avfallstaxa visar att tidigare bedömningar står sig och 
renhållningsverksamheten håller uppsatt budget.  
 
Avgifterna för abonnenter föreslås vara oförändrat, med några få undantag.  
 
Hämtningsavgifterna för gemensam avfallslösning för sommarhämtning från fritidshus har 
sänkts för att bättre stämma överens med avgiften för lägenheter och verksamheter. Hämtning 
4 gånger i veckan för helårshämtning för verksamheter har lagts till. Timpriserna under övriga 
avgifter har justerats enligt entreprenadpris något uppåt. Dessutom har avgift för extra besök 
till åvc och tunga lock över 15 kg lagts till.  
 
Avfallstaxan föreslås att börja gälla från och med den 1 januari 2020. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse – Förslag på avfallstaxa  
Bilaga - Bilaga 1 förslag på avfallstaxa 2020 
Protokollsutdrag KS § 319/2019 

Beslut  
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med 

den 1 januari 2020. 
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 8 november 2018 (§ 213/2018) 

upphör att gälla från och med den 31 december 2019. 
__________ 
 

 Expedieras till Sofia Samuelsson  

 För kännedom till  
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 § 260/2019 

Ombalansering av hemtjänsttaxa (Dnr KS2019/1439) 
 

Hemtjänsttaxan har flera olika syften där en del är att avgiftsbelägga kommunens omsorgs och 
serviceinsatser för medborgare med beviljat bistånd i form av hemtjänstinsatser. Den ska ge 
tydlig information om den kommunala tjänstens pris. Dessutom bör den vara rätt balanserad 
så att kostnaden upplevs som rimlig utifrån insatsernas omfattning och även styra så att den 
stödjer de olika kommunala uppdragen.  
I dagsläget har den nuvarande taxekonstruktionen blivit kontraproduktiv i vissa delar. En 
ombalansering av taxan behövs för att öka likabehandlingen i avgiftssättningen mellan de 
medborgare som har behov av kommunens tjänster samt att öka möjligheterna för 
förvaltningen att följa politikens linje mot effektivare kommunala processer.  
 
Förslaget innebär en sänkning av taxenivå 1, bibehålla taxenivå 2 samt bibehålla maxtaxan i 
nivå 3. Förslaget innebär även att placering i respektive nivå istället sker utifrån omfattningen 
av den enskildes biståndsbedömda behov av kommunala tjänster som kopplas till antal 
biståndsbedömda besök per månad. Det primära syftet är att förenkla taxan för medborgare 
som nyttjar kommunens tjänster. En ombalansering innebär att de med få insatser numera 
skulle få en lägre kostnad och att taxanivån harmoniseras med insatsernas omfattning. 
 
Hemtjänsttaxa tillämpas idag även vid tillfällig vistelse på korttidsplats trots befintlig taxa för 
korttidsvistelse finns. Sannolikt finns ett politiskt beslut som inte kunnat återfinnas än. Förslag 
finns att renodla tillämpningen av hemtjänsttaxa för enbart hemtjänstinsatser. Innebär att 
samtliga användare av insatsen korttidsplats fortsättningsvis betalar samma taxa för samma 
insats utifrån likabehandlingsprincipen. 
 
Hemtjänsttaxan styrs även av ett kommunalt beslut avseende personer med ett avgiftsutrymme 
understigande 500 kr som då får nolltaxa beslut 2012-03-22 (KS2011/2764-7) Undantaget 
medför att likabehandling inte sker av kommuninnevånare som nyttjar andra 
äldreomsorgstjänster. Förslag finns att ta bort särbehandlingen då maxtaxans konstruktion 
redan syftar till att möjliggöra för alla medborgare i alla kommuner att ha råd med äldreomsorg 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen: 
 
-Tydligare och enklare taxa för medborgaren som bygger på antal beslutade besök i stället för 
insatstyper. 

 
-Den kommunala subventionen för personer med hemtjänstinsatser och ett avgiftsutrymme 
understigande 500 kr upphör. 
 
-Hemtjänsttaxan ska fortsättningsvis tillämpas enbart för hemtjänst och inte på korttidsplats.  
 
-Den ombalanserade hemtjänsttaxan fastslås enligt följande: Taxenivå 1, 30%, Taxenivå 2, 
70% och Taxenivå 3, 100% av 2020 års maxtaxa. 
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-Beslutet gäller från och med 1 mars 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ombalansering av hemtjänsttaxa 2019-09-19 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 oktober 2019 2019-09-19 
Bilaga Anteckning till protokollet från UP, L, V och MP - KS 2019-10-09 - Hemtjänsttaxa 
2019-09-19 
Protokollsutdrag - Ombalansering av hemtjänsttaxa - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden 
Pia Gillerstedt (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att beslutet gäller från 
och med 1 februari 2020. 

 
Elisabeth Mattsson (L):  
1. Avslag  
2. Bifall  
3. Bifall  
4. Avslag  
5 Bifall 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Pia Gillerstedts (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut   
1. Tydligare och enklare taxa för medborgaren som bygger på antal beslutade 

besök i stället för insatstyper. 
2. Den kommunala subventionen för personer med hemtjänstinsatser och ett 

avgiftsutrymme understigande 500 kr upphör. 
3. Hemtjänsttaxan ska fortsättningsvis tillämpas enbart för hemtjänst och inte 

på korttidsplats.  
4. Den ombalanserade hemtjänsttaxan fastslås enligt följande: Taxenivå 1, 30%, 

Taxenivå 2, 70% och Taxenivå 3, 100% av 2020 års maxtaxa. 
5. Beslutet gäller från och med 1 februari 2020. 

__________ 
I ärendet yttrar sig: Pia Gillerstedt (S), Elisabeth Mattson (L), Marcus Adiels (M)  
 
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av 
Liberalerna, Utvecklingspartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – Se bilaga  
 

 Expedieras till Lena Arnfelt, Elisabeth Sjöberg  
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 § 261/2019 

Styrdokument - taxa, kopieringavgift för allmänna handlingar (Dnr 
KS2019/1417) 

 
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en kommun eller en  
myndighet. Om den som begär ut en handling däremot önskar en kopia på handlingen har  
kommunen rätt att ta ut en avgift. Kommunkansliet har reviderat nu gällande kopieringavgift i  
Kungälv och föreslår att nytt förslag till kopieringsavgift för allmänna handlingar antas.  
 
Revideringen av taxan tillför en särskild taxa för kopior av handlingar med större format än 
A3. Taxan ändras från 2 kr/sida från och med 11:e sidan till följande kostnad från första sidan. 
  
- A2 60 kronor  
- A1 80 kronor  
- A0 100 kronor  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Styrdokument - taxa, kopieringavgift för allmänna handlingar 2019-09-12 
Bilaga Kopieringsavgift för allmänna handlingar 2019-09-12 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 oktober 2019 2019-09-12 
Protokollsutdrag - Styrdokument - taxa, kopieringavgift för allmänna handlingar - 
Kommunstyrelsen  

Beslut   
1. upprättat förslag till kopieringavgift för allmänna handlingar antas. 
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2020. 

__________ 
 

 Expedieras till Kommunkansliet, Kundcenter, Kommunikation 

 För kännedom till  
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 § 262/2019 

Delårsrapport 2, 2019 med prognos för 2019 samt finansiell rapport (Dnr 
KS2019/1480) 
I delårsrapporten efter två tertial visar prognosen ett resultat för helåret 2019 på 106 mkr, 
vilket också är budgeterat resultat. Det innebär att målet om ett resultat motsvarande 4% av 
skatter och statsbidrag uppnås. 
 
2019 är första året i mandatperioden och genomförandet av kommunstyrelsens resultatmål 
pågår.  
 
Investeringsbudgeten för 2019 uppgår totalt till 298 mkr. Prognosen för året är 280 mkr. 
 
Delårsrapporten innehåller också en finansiell rapport. Låneskulden har minskat med 100 mkr 
jämfört med 2018. Kommunkoncernens likviditet är fortsatt god. Siste augusti var 
behållningen på koncernkontot 85 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2019 med prognos för 2019 samt finansiell rapport 2019-09-
23 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 oktober 2019 2019-09-23 
Bilaga Central delarsrapport 2 2019 - Kungälvs kommun 2019-09-23 
Bilaga Anteckning till protokollet från M, C och S - KS 2019-10-09 - T2 2019-09-23 
Bilaga Anteckning till protokollet från UP, L, V och MP - KS 2019-10-09 - T2 2019-09-23 
Bilaga granskning av delårsbokslut aug 2019 2019-09-23 
Bilaga Kungälvs kommun - Granskning av delårsbokslut 2019-09-23 
 
Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 18:27-18:37.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  
 

Beslut 
Delårsrapport 2, 2019 innefattande uppföljning av mål, ekonomi – drifts- och 
investeringsuppföljning, prognos för helåret 2019 samt finansiell rapport godkänns.  

__________ 
I ärendet yttrar sig: Miguel Odhner (S), Anders Holmensköld (M), Elisabeth Mattsson (L), 
Anna Vedin (M), Gun-Marie Daun (KD), Eva Qvistgaard (UP), Erik Andreasson (V), Fredrik 
Daun (KD), Marcus Adiels (M), Patrik Renström (C), Henry Larsson (V) 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-11-07 
Sida 18 (43) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 
Samtliga närvarande ledamöter av Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Utvecklingspartiet reserverar sig mot beslutet och lämnar en gemensam anteckning till 
protokollet – Se bilaga.  
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 263/2019 

Budget 2020 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget samt 
lokalförsörjningsprogram (Dnr KS2019/1481) 
I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2020-2022, Investerings- 
och driftsprogram 2017-2024 med utblick 2025-2028, Portföljtidplan 2017-2028 samt 
Lokalförsörjningsplan 2020-2023. Dokumenten är förvaltningens svar på Kungälvstrions 
budgetdirektiv. 
 
Förvaltningens verksamhetsplan samt Investerings- och driftsprogram är den ekonomiska ram 
som förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål som presenteras i 
budgetdirektiven. 

 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Förvaltningens verksamhetsplan 2020-2022, 
investerings- och driftsprogram 2017-2024 med utblick 2025-2028 med portföljtidplan samt 
Lokalförsörjningsplan 2020-2023. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Budget 2020 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget samt 
lokalförsörjningsprogram 2019-09-23 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 oktober 2019 2019-09-23 
Bilaga Forvaltningens verksamhetsplan 2020-2022 2019-09-23 
Bilaga Investeringsprogram 2021-2024 2019-09-23 
Bilaga Bilaga 1 Portföljtidplan 2017-2028 20191014 2019-09-23 
Bilaga Agenda 2030 och Kungälv, Bilaga till Förvaltningens verksamhetsplan 2020-22 2019-
09-23 
Bilaga Anteckning till protokollet från UP, L, V och MP - KS 2019-10-09 - Budget 2020 2019-
09-23 
Bilaga Anteckning till protokollet från M, C och S - KS 2019-10-09 - Budget 2020 2019-09-23 
Bilaga Sverigedemokraternas ändringsbudget  
 
Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Elisabeth Mattsson (L):  

 
1. Förvaltningens verksamhetsplan 2020-2023, inklusive driftsplan, antecknas till protokollet.  
2. Resultatmål fastställs enligt L, UP, V, MP förslag i Rambudget 2020-2023.  
3. Reservation på majoritetens förslag.  
4. Skattesatsen fastställs till 21:44 per skattekrona, det vill säga oförändrad skattesats.  
5. LOK-stöd per aktivitet fastställs till 18 kr för utbetalningar under 2020 enligt L, UP, V och 
MP resultatmål.  
6. Enligt förslaget.  
7. Avslag på majoritetens förslag.  
8. Enligt förslaget.  
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9. Enligt förslaget.  
 
Victoria Dahlqvist (SD): Bifall till Sverigedemokraternas ändringsbudget.  
 
Gun-Marie Daun (KD):  

 Sänk överskottskravet till 2% 
 Fokusera på kärnverksamheterna och stryk verksamheternas sparkrav och neddragningar på 

34 Mkr under 2020 
 Stärk folkhälsoarbetet genom att upprätta en plan mot hederskultur  
 Ta bort KEAB,s efterutdelning 
 Upprätta en amorteringsplan  

Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 19:25-19:55.  

Under sammanträdet  
Ordföranden frågar kommunfullmäktige med anledning av 18 § i kommunfullmäktiges 
arbetsordning om det är fullmäktiges mening att sammanträdet ska avslutas kl. 22:00 och om 
återstående ärenden skall handläggas vid nästa sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar att 
dagordningen ska avgöras på dagens sammanträde.  

Ove Wiktorsson (C): Avslag på Victoria Dahlqvists (SD) och Gun-Marie Dauns (KD) yrkande.  

Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 21:45-22:00.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer Victoria Dahlqvist (SD) yrkande mot Ove Wiktorssons (C) och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Ove Wiktorssons (C) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Victoria Dahlqvist (SD) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 45 ja-röster, 8 nej-röster, 5 ledamöter som avstår och 1 frånvarande ledamot beslutar 
kommunfullmäktige att avslå Victoria Dahlqvists (SD) yrkande.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer Gun-Marie Dauns (KD) yrkande mot Ove Wiktorssons (C) och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Ove Wiktorssons (C) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. 
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Omröstningsresultat  
Med 32 ja-röster, 4 nej-röster, 22 ledamöter som avstår och 1 frånvarande ledamot beslutar 
kommunfullmäktige att avslå Gun-Marie Dauns (KD) yrkande.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer Elisabeth Mattssons (L) yrkande mot Miguel Odhners (S) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att anta Miguel Odhners (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande. 

 
Omröstningsresultat  
Med 32 ja-röster, 5 nej-röster, 11 ledamöter som avstår och 1 frånvarande ledamot beslutar 
kommunfullmäktige att anta Miguel Odhners (S) yrkande.  
 

Beslut   
1. Förvaltningens verksamhetsplan 2020-2022, inklusive driftsplan, antecknas till 

protokollet.  
2. Kommunstyrelsens resultatmål fastställs.  
3. Investerings- och driftsprogram 2017-2024 med utblick 2025-2028 inklusive 

portföljtidplan samt Lokalförsörjningsplan 2020-2023 fastställs.  
4. Skattesatsen fastställs till 21:44 kr per skattekrona, det vill säga oförändrad 

skattesats. 
5. LOK-stöd per aktivitet fastställs till 9 kr för utbetalningar under 2020. 
6. Projekten, i tabell 1 under rubriken verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen, 

godkänns för start av upphandling och byggnation.  
7. Extra bolagsutdelning om 5 mkr 2020 från Kungälv Energi AB fastställs.  
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, vid behov, genomföra upplåning som 

maximalt ökar kommunens låneskuld med 47 mkr. Upplåningen ska göras i 
enlighet med vid var tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2020 omsätta lån, det 
vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som sägs upp alternativt 
förfaller till betalning under 2020.  

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp hur kommunens bolag medverkar 
till att kommunfullmäktiges strategiska mål, samt god ekonomisk hushållning 
uppnås.  

__________ 
I ärendet yttrar sig: Miguel Odhner (S), Anders Holmensköld (M), Ove Wiktorsson (C), 
Elisabeth Mattsson (L), Victoria Dahlqvist (SD), Eva Qvistgaard (UP), Gun-Marie Daun 
(KD), Björn Saletti (V), Lottie Lord (MP), Anna Vedin (M), Patrik Renström (C), Jonas 
Andersson (S), Marcus Adiels (M), Patrik Ryberg (M), Assar Wixe (S), Bernt Lundborg (S), 
Hans Torwald (C) 
 
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av 
Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Utvecklingspartiet – Se bilaga.  
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Expedieras till:  

För kännedom till: Förvaltningsledningen, Håkan Hambeson, Åsa Berglie, Rebecka Stomvall, Christina Gunnesby, Annika 
Lindell, 
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 § 264/2019 

Begäran om efterutdelning från Kungälv energi (Dnr KS2019/1503) 
 

Ur ägardirektiv för Kungälv Energi AB framgår: ”Bolaget skall leverera mesta möjliga värde till 
kommuninvånarna/kunderna och generera det ekonomiska överskott som krävs för att 
åstadkomma långsiktig kapitalbildning och för att kunna ge en årlig utdelning motsvarande 60 
prisbasbelopp, vilket motsvarar en skälig avkastning på kommunens insatser i bolaget. 
Bolagsstämman kan, efter dialog mellan Bolaget och ägaren, besluta om annan utdelning när så 
är motiverat.  
I förvaltningens verksamhetsplan för 2019, specificerat i driftsplanen, fastställs att bolagen ska 
bidra med 5 mkr utöver fastställd årlig utdelning.  
 
Kommunens ägarombud ges i uppdrag att av Kungälv Energi begära, utöver den i 
bolagsordningen fastlagda utdelningen om 60 prisbasbelopp, ytterligare 5 miljoner kr i 
efterutdelning för år 2018.  
Ägarombudget ges i fullmakt att för kommunens räkning begära att bolaget kallar till extra 
stämma med förslag på extra utdelning enligt ovan samt att rösta för utdelningen på stämman.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Begäran om efterutdelning från Kungälv energi 
Protokollsutdrag KS § 317/2019 
Bilaga - Anteckning till protokollet från UP, L, V, MP, KD och SD - KS 2019-10-09 
Bilaga - Anteckning till protokollet från M, C och S - KS 2019-10-09 
 
Yrkanden  
Gun-Marie Daun (KD)Avslag på förslaget till beslutet.  
 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut  

Kommunens ombud Miguel Odhner (S) ges fullmakt att för kommunens 
räkning begära att bolaget kallar till extra stämma med förslag på efterutdelning 
om 5 mkr (exkl skatt) samt att rösta för utdelningen på stämman. 

__________ 
I ärendet yttrar sig: Morgan Carlsson (SD), Elisabeth Mattsson (L), Miguel Odhner (S), Eva 
Qvistgaard (UP), Gun-Marie Daun (KD) 
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 Expedieras till Pia Jakobsson  

 För kännedom till  
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 § 265/2019 

Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön (Dnr KS2019/1050) 
Kungälvs kommuns Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö antogs av 
kommunfullmäktige 2015. Föreskrifterna är giltiga fram till 2019-12-31 och nya föreskrifter 
behöver därför antas om de ska gälla även efter årsskiftet. Miljöenheten har tagit fram ett 
förslag på nya föreskrifter. Flera mindre ändringar har gjorts, bland annat tas 
anmälningsplikten för luftvärmepumpar bort. 
 
Förslag till kommunfullmäktige: Upprättat förslag till Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön antas att gälla från 2020-01-01. 
 
Kommunstyrelsen för dialog om det ska krävas tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för 
att hålla orm.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
2019-06-26 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 oktober 2019 2019-06-26 
Bilaga Lokala föreskrifter 2019-06-26 
Bilaga Protokollsutdrag - Miljö och Byggnadsnämnden - 12 september 2019 2019-06-26 
Protokollsutdrag - Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
- Miljö och Byggnadsnämnden  
Protokollsutdrag - Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
- Kommunstyrelsen  

Beslut 
Upprättat förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön antas att gälla från 2020-01-01. 

__________ 
 
 
För kännedom till: Sigrid Esbjörnsson, miljöenheten 
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 § 266/2019 

Styrdokument - vedeldningspolicy (Dnr KS2019/1292) 
 

Ved är en bra energikälla ur ett klimatperspektiv men kan under vissa omständigheter vara 
mindre bra ur hälso- och miljösynpunkt. Till miljöenheten inkommer ibland klagomål rörande 
vedeldning, främst från personer som bor i tätbebyggda områden. En första förebyggande 
vedeldningspolicy togs därför fram 2016 som informerade om och angav riktlinjerna rörande 
vedeldning. Policyn upphör att gälla 2019-12-31 och har nu setts över och förtydligats vad 
gäller nya krav från Boverket på utsläppsnivåer och verkningsgrad för anordningar avsedda för 
vedeldning. De ändrade reglerna från Boverket träder i kraft 1 oktober 2019 och är delvis en 
anpassning till kommande ekodesigndirektiv inom EU som berör vedeldning. 
Ekodesigndirektivet ska förbättra produkters miljöprestanda under hela livscykeln. Ett förslag 
till ändring av vedeldningspolicyn har nu utarbetats för antagande enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Styrdokument - vedeldningspolicy 2019-08-22 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 18 september 2019 2019-08-
22 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 oktober 2019 2019-08-22 
Bilaga Vedeldningspolicy ver 2 2019-08-22 
Bilaga Protokollsutdrag - Miljö och Byggnadsnämnden - 12 september 2019 2019-08-22 
Protokollsutdrag - Styrdokument - vedeldningspolicy - Utskottet för Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Styrdokument - vedeldningspolicy - Kommunstyrelsen  

Beslut  
Förslaget till ändrad vedeldningspolicy antas och börjar gälla 2020-01-01. 

__________ 
 
 Expedieras till Peter Engvall  

 För kännedom till  
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 § 267/2019 

Styrdokument - Kommunikationspolicy (Dnr KS2018/0269) 
 

Kommunikationspolicyn utgår ifrån att information och kommunikation är en 
grundförutsättning för insyn, delaktighet och inkludering för de som bor, verkar och vistas i 
Kungälv. 

Syftet med policyn är att införa ett enhetligt arbetssätt för kommunikationsområdet som leder 
till att de som bor, verkar och vistas i Kungälvs kommun är välinformerade och kan vara 
delaktiga i att utforma samhället. Det enhetliga arbetssättet kring kommunikation ska också 
bidra till att stärka kommunens varumärke och öka förtroendet för kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kommunikationspolicy 2019-09-23 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 oktober 2019 2019-09-23 
Protokollsutdrag - Kommunikationspolicy - Kommunstyrelsen  

Beslut  
Upprättat förslag till policy antas att gälla från och med den 1 januari 2020 och 
ersätter därmed den tidigare policyn.  

__________ 
 

 Expedieras till Annika Renström  

 För kännedom till  
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 § 268/2019 

Styrdokument - Arbetsgivarpolicy (Dnr KS2019/1329) 
 

Arbetsgivarpolicyn anger de värden arbetsgivaren anser viktiga och utgår från alla 
medarbetares lika värde. Att vara medarbetare i Kungälvs kommun är att vara en viktig del i 
kommunens utveckling.  
 
Det övergripande syftet för medarbetare och ledare/chefer i Kungälvs kommun är att 
tillhandahålla välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till kommunens medborgare, brukare, 
föreningar och näringsliv.  
 
Policyn förmedlar den grundsyn som alla medarbetare i Kungälv kommun ska utgå från i sitt 
arbete. Dels i sin relation till övriga medarbetare, dels i sin relation till allmänheten i form av 
medborgare och brukare.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse – Arbetsgivarpolicy  
Protokollsutdrag KS § 310/2019 
Bilaga – Arbetsgivarpolicy 
 
Yrkanden 
Matilda Jansson (L): Bifall med ändringen att alla medarbetare ska vara inkluderade. I 
Kungälvs kommun är det nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering.  
 
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 22:21-22:23 
 
Anders Holmensköld (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Avslag på Matilda 
Janssons (L) yrkande.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer Matilda Janssons (L) yrkande mot Anders Holmenskölds (M) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att anta Anders Holmenskölds (M) yrkande.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Matilda Janssons (L) yrkande. 

 
Omröstningsresultat  
Med 31 ja-röster, 25 nej-röster och 3 frånvarande ledamöter beslutar kommunfullmäktige att 
anta Anders Holmenkölds (M) yrkande.  

Beslut   
Upprättat förslag till arbetsgivarpolicy antas. 

__________ 
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I ärendet yttrar sig: Matilda Jansson (L), Anders Holmensköld (M) 
 

 Expedieras till Annika Renström  

 För kännedom till  
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 § 269/2019 

Styrdokument - Våra värderingar (Dnr KS2019/1330) 
 

Policyn sammanfattar de gemensamma värderingar som gäller i Kungälvs kommun. 
Värderingar finns nedskriva i olika styrdokument, formulerade i beslutstexter men finns också 
i det dagliga arbetet som utförs, i mötet mellan människor – Tillsammans bildar det 
värdegrunden. 
 
Policyn ska fungera som en kompass för hur det kommunala uppdraget hanteras och hur 
arbetet ska utföras. Värdegrunden är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka 
kommunen och är utgångspunkten för de tjänster och den service som erbjuds.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse – Värderingar i Kungälvs kommun  
Bilaga – Värderingar i Kungälvs kommun  
Protokollsutdrag KS § 309/2019  

Beslut   
Upprättat förslag till policy antas.  

__________ 
 

 Expedieras till Annika Renström  

 För kännedom till  
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 § 270/2019 

Handlingsprogram krisberedskap och civilt försvar (Dnr KS2019/1414) 
 

Kommunen skall enligt överenskommelsen om kommunernas krisberedskap (MSB 2018-
09779) ha ett styrdokument som ska ange övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden. Kommunen skall också påbörja arbetet med 
krigsplanering enligt kommunöverenskommelse om kommunerna arbete med civilt försvar 
(MSB 2018-05681).  
 
Kraven grundar sig på en ny hotbild mot Sverige som innebär att fler organisationer som 
levererar samhällsviktiga verksamheter också måste arbetar för att förebygga allvarliga 
störningar inom sina ansvarsområden. Både förvaltning, bolag, stiftelser och förbund behöver 
ta större ansvar och en tydlig politisk styrning är grunden för detta.  
Kraven från lagstiftning och de två överenskommelserna har sammanställts till ett 
handlingsprogram.  
 
Handlingsprogrammet berör både förvaltning, bolag, stiftelser och förbund och kan därför ses 
som fullmäktiges styrning av koncernen inom krisberedskap och civilt försvar.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse gällande handlingsprogram krisberedskap och civilt försvar 
2019-09-12 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 oktober 2019 2019-09-12 
Bilaga Handlingsprogram krisberedskap och civilt försvar 2019-09-12 
Bilaga Protokollsutdrag - Krisledningsnämnden - 8 oktober 2019 2019-09-12 
Protokollsutdrag - Tjänsteskrivelse gällande handlingsprogram krisberedskap och civilt försvar 
- Kommunstyrelsen  

Beslut   
1. Upprättat förslag till handlingsprogram antas.  
2. Fullmäktige uppmanar respektive bolagsstyrelse och förbundsdirektion att anta de 

delar av handlingsprogrammet som berör deras ansvarsområde. 
3. Handlingsprogram samt risk- och sårbarhetsanalys skall årligen följas upp i 

kommunstyrelsen i samband med årsbokslut.  
__________ 
 
Expedieras till: Peter Svensson  

För kännedom till: Registrator  
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 § 271/2019 

Styrdokument - revidering av digital utveckling, program (Dnr 
KS2019/1437) 

 
I samband med att tidigare styrdokument ”Program för digital utveckling (Dnr KS2016/1561) 
upphör att gälla 2019-12-31 behöver dokumentet revideras. Samtidigt är syftet med det nya 
dokumentet att skapa en gemensam riktning för Kungälvs kommun gällande digitaliseringens 
möjligheter. Omvärlden har förändrats och det nya dokumentet har ett tydligt fokus på kund- 
och verksamhetsutveckling. Med programmet ”Digitalisering i Kungälvs kommun”, vill 
kommunen skapa förutsättningar för morgondagens samhällsservice på alla nivåer. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar följande förslag till beslut: 

1. Styrdokument ”Digitalisering av Kungälvs kommun” antas. 
2. Styrdokument ”Program för digital utveckling” (Dnr KS2016/1561) upphör att 

gälla. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Styrdokument - revidering av digital utveckling, program 
Bilaga - Digitalisering av Kungälvs kommun 
Protokollsutdrag KS § 312/2019 

Beslut  
1. Styrdokument ”Digitalisering av Kungälvs kommun” antas. 
2. Styrdokument ”Program för digital utveckling” (Dnr KS2016/1561) upphör att 

gälla. 
__________ 
I ärendet yttrar sig: Matilda Jansson (L), Hans Torwald (C), Kent Aulin (MP) 
 

 Expedieras till Henrik Strömberg, Erik Lindskog 

 För kännedom till Registrator 
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 § 272/2019 

Svar på motion om egenrapportering av ledigheter samt semestrar för 
arvoderade politiker (Dnr KS2017/1189) 

 
Glenn Ljunggren (S) har inkommit med en motion som behandlades på kommunfullmäktige 
2017-09-07. Motionen handlar om hur förtroendevalda med procentuella uppdrag redovisar 
sin semester samt behovet av ett digitalt egenrapporteringssystem. Motionären yrkar på att  

 
1. Alla arvoderade politiker rapporterar in sin semester till Soltaks administration för kontroll 

av rätt uttagen semester 
2. Autosvar på arvoderade förtroendevaldas mail meddelar när dessa är på semester 
3. Arbetad politisk arbetstid från arvoderade politiker redovisas 
4. Ett digitalt redovisningssystem snarast tas fram för inrapportering av ledigheter och faktisk 

arbetad tid för samtliga förtroendevalda politiker. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att punkt 1-3 anses besvarade samt att punkt 4 avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Motionssvar - Motion om egenrapportering av ledigheter samt semestrar för 
arvoderade politiker 2018-02-07 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 oktober 2019 2018-02-07 
Bilaga Protokollsutdrag arvodesnämnden 2019-09-04 AN2019-0010 2018-02-07 
Bilaga Ledigheter av arvoderad politiker.pdf 2018-02-07 
Protokollsutdrag - Motionssvar - Motion om egenrapportering av ledigheter samt semestrar 
för arvoderade politiker - Kommunstyrelsen  

Beslut   
1. Motionens punkt 1-3 anses besvarade 
2. Motionens punkt 4 avslås. 

__________ 
 
Expedieras till:     

För kännedom till:   
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 § 273/2019 

Svar på motion om nytt medborgarhus/stadsbiblioteket till den gamla 
stadskärnan (Dnr KS2018/0817) 
Moderaterna vill ge det gamla stadsrummet nya förutsättningar då Kungälvs centrum 
genomgår en omfattande omvandling. 
I motionen beskrivs att det inte är lämpligt med en öppen skolmiljö utifrån säkerhetsaspekter. 
Förslag ges om att Stadsbiblioteket i Mimers Hus och Kvarnkullen istället borde flytta till ett 
eget hus i den gamla stadskärnan. Moderaterna anser att skolor istället främst borde samordnas 
med utbildningsverksamhet. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en utredning av förslaget att flytta Stadsbiblioteket till 
den gamla stadskärnan. 
Stadsbiblioteket fungerar idag som gymnasiebibliotek för Mimers gymnasium och 
Trekungagymnasiet och är en integrerad del den pedagogiska verksamheten och utbildningen. 
En flytt av Stadsbiblioteket innebär att gymnasieskolan står utan ett gymnasiebibliotek vilket 
innefattar medier, verksamhet och utbildad personal. Mimers Kulturhus är ett levande 
Kulturhus med bibliotek, kulturskola, scener, teater, studio, skaparateljé, café och KultLab, 
verksamheter som alla behöver ändamålsenliga lokaler och utrustning. Ett nytt 
medborgarhus/stadsbibliotek innebär en ökad kostnad för både biblioteks- och 
skolverksamhet. 
 
För att minska antalet obehöriga i Mimers hus gymnasieskola behövs det en bättre 
behörighetskontroll i form av personslussar vid in och utpassering. För att minska effekterna 
av ett attentat behövs ett utökat varningssystem som varnar andra som kan komma att beröras. 
Dessa två åtgärder är oberoende av om övrig verksamhet finns kvar i Kulturhuset/A-huset 
eller flyttas till andra lokaler. Viss fördyrning av installationen av personalslussar kommer ske 
eftersom huset behöver anpassas för inre behörighetskontroll istället för vid huvudentrén, men 
dessa kostnader bedöms som små i förhållande till nyinstallation av annan säkerhetsrelaterad 
utrustning som exempelvis brandlarm, inbrottslarm och passagesystem i det nya 
medborgarhuset/stadsbiblioteket.  
 
Motionen föreslås avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på motion om nytt  medborgarhus/stadsbiblioteket till den gamla 
stadskärnan 2019-09-11 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 oktober 2019 2019-09-11 
Bilaga motion om nytt stadsbibliotek 2019-09-11 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 18 september 2019 2019-09-11 
Protokollsutdrag - Svar på motion om nytt  medborgarhus/stadsbiblioteket till den gamla 
stadskärnan - Utskottet för Bildning och lärande  
Protokollsutdrag - Svar på motion om nytt  medborgarhus/stadsbiblioteket till den gamla 
stadskärnan - Kommunstyrelsen  

Beslut  
Motionen avslås. 
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__________ 
 
Expedieras till:   Annelie Johannisson 

Mariella Sivertstrand 

För kännedom till: Dennis Reinhold 
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 § 274/2019 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt som 
ledamot i beredning för bildning och lärande - Erik Pilbom (KD) (Dnr 
KS2019/1575) 

 
Erik Pilbom (KD) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt som ledamot i beredningen för bildning och lärande. 
Kommunfullmäktige ska behandla avsägelserna samt om avsägelsen för platsen som ersättare i 
kommunfullmäktige beviljas begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen. 

 
 Beslutsunderlag  
 Avsägelse från uppdrag  

Beslut 
1. Erik Pilboms (KD) avsägelse från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige godkänns.  
2. Beslutet översänds till länsstyrelsen med begäran om röstsammanräkning 

för att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige. 
3. Erik Pilboms (KD) avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för 

bildning och lärande beviljas.  
4. Platsen som ledamot i beredningen för bildning och lärande lämnas vakant 

tills vidare.   
__________ 
I ärendet yttrar sig: Fredrik Daun (KD) 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Länsstyrelsen, Kajsa Danesjö, Jonna Bakkum  

 För kännedom till  
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 § 275/2019 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Maria 
Sparringsjö (S) (Dnr KS2019/1657) 

 
Maria Sparringsjö (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas 
utse en ny ledamot i kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

 

Beslut 
1. Maria Sparringsjös (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen beviljas.  
2. Platsen som ledamot i kommunstyrelsen lämnas vakant tills vidare.  

__________ 
 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Jonna Bakkum  

 För kännedom till  
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 § 276/209 

Val av ledamot till Kungälv Energi AB och Kungälv Närenergi AB efter 
vakant plats från SD 

 
Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot Kungälv Energi AB och Kungälv Närenergi AB 
efter en vakant plats från SD. Sverigedemokraterna nominerar Pierre Syrén (SD).  

Beslut 
Till ny ledamot i Kungälv Energi AB och Kungälv Närenergi AB utses Pierre 
Syrén.  

__________ 
I ärendet yttrar sig: Morgan Carlsson (SD)  
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Hans Larsson Ljungblad  

 För kännedom till  
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 § 277/2019 

Val av ledamot till ekonomiberedningen efter vakant plats från SD 
 

Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot i ekonomiberedningen efter en vakant plats från 
SD. Sverigedemokraterna nominerar Greger Plannthin som ledamot till ekonomiberedningen. 
 

Beslut 
  Till ny ledamot i ekonomiberedningen utses Greger Plannthin (SD).   

__________ 
I ärendet yttrar sig: Morgan Carlsson (SD)  
 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Karolina Tolic, Jonna Bakkum, Internservice 

 För kännedom till  
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 § 278/2019 

Val av ledamot till kultur- och fritidsberedningen efter vakant plats från 
MP 

 
Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot i kultur- och fritidsberedningen efter en vakant 
plats från Miljöpartiet. Miljöpartiet nominerar Göran Ragndahl (MP) till platsen som ledamot i 
kultur- och fritidsberedningen.  

Beslut 
  Till ny ledamot i kultur- och fritidsberedningen utses Göran Ragndahl (MP).  

__________ 
I ärendet yttrar sig: Lennart Wennerblom (MP) 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Kajsa Danesjö, Jonna Bakkum, Internservice 

 För kännedom till  
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 § 279/2019 

Information om beslut om entledigande av nämndeman (Dnr 
KS2019/1637) 

 
Göteborgs tingsrätt meddelar att Emmy Hansson entledigas från uppdrag som nämndeman 
avseende tjänsteperioden 2020-2023. Till ny nämndeman föreslås Mona-Britt Gillerstedt.  
 
Beslutsunderlag  
Beslut från Göteborgs tingsrätt  
 

Beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet.  
2. Till ny nämndeman föreslås Mona-Britt Gillerstedt.  

 
__________ 
I ärendet yttrar sig: Assar Wixe (S) 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Göteborgs tingsrätt  

 För kännedom till  
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 § 280/2019 

Information om beslut om entledigande av nämndeman (Dnr 
KS2019/1638) 

 
Göteborgs tingsrätt meddelar att Per-Ante Vikberg entledigas från uppdrag som nämndeman 
avseende tjänsteperioden 2020-2023. Till ny nämndeman föreslås Susanne Jönsson.  
 
Beslutsunderlag  
Beslut från Göteborgs tingsrätt  

 

Beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet.  
2. Till ny nämndeman föreslås Susanne Jönsson.  

 
__________ 
I ärendet yttrar sig: Assar Wixe (S) 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Göteborgs tingsrätt 

 För kännedom till  
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 § 281/2019 

Motion rörande plan för att minska klimatutsläpp (Dnr KS KS2019/1803) 
 

Elisabeth Mattsson (L), Lennart Wennerblom (MP), Pernilla Wiklund (UP) och Erik 
Andreasson (V) har inkommit med en motion rörande plan för att minska klimatutsläpp.  
 
Beslutsunderlag  
Motion rörande plan för att minska klimatutsläpp 
 

Beslut 
  Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

__________ 
 

 



















Anteckning till ärende 17 Central delårsrapport 2 2019 med prognos för 2019 
samt finansiell rapport 
 
Vi reserverar oss mot denna anteckning av ärende då den är majoritetens dokument utifrån 
rambudget och budgetdirektiv. 
Majoritetens resultatmål är i flera fall luddigt uttryckta och därmed omöjliga att mäta på ett 
adekvat sätt, de borde skärpas till så att det blir tydligt vad det är man skall mäta. 
Sålunda förstår vi varför förvaltningen får anstränga sig för att på något sätt svara upp till 
detta. Det mesta är ”gult” dvs ”är svårbedömt/ delvis uppnått. Förklaringen är enligt Anders 
Holmensköld att det är i sin ordning när det gäller delårsrapporter men ej när det gäller 
årsbokslut, Miguel Odhner säger att det är bra. Majoriteten tycks således inte vara överens 
hur redovisningen av årsbokslutet ska se ut. Vi ser med spänning fram emot hur det blir. 
 
Kombinationen av otydliga mål och att använda sig av ”gul” gör att det mesta är otydligt och 
svårbedömt. Enligt förvaltningen är bedömningen också en subjektiv sådan, den borde 
såklart vara objektiv. 
Vi menar att hela kommunstyrelsen bör få en utbildning i vad mål är, hur man gör dem 
SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta) samt ser över systemet med 
gröna, gula och röda bedömningar och ger förvaltningen i uppdrag att utveckla tydligare och 
likvärdiga analyser. Tydlighet är viktigt framförallt för att våra medborgare skall kunna förstå 
och ta till sig hur vi arbetar för att göra kommunen bättre. 
 
 
För oppositionen i Kungälv 
 
Elisabeth Mattsson (L), Ancy Wahlgren (UP), Erik Andreasson (V), Lennart Wennerblom (MP) 

                              



Anteckning till ärende 18, Budget 2020‐ förvaltningens verksamhetsplan, 
investeringsbudget, samt lokalförsörjningsplan 
 
Majoritetens budget har som huvudmål att nå 4% överskott. Det kommer att leda till mer 
neddragningar i driften och drabba en redan hårt ansatt personal. Dessutom kräver man 5 
miljoner extra av Kungälv Energi AB utöver de redan beslutade 2,8 miljoner i utdelning för 
att klara driften av verksamheterna.  
 
Givetvis skall vi använda varenda skattekrona på ett så effektivt sätt som möjligt, men 
överdrivet satta mål om överskott får motsatt effekt. När man inte satsar på exempelvis 
kompetensutveckling för alla medarbetare, när man inte underhåller lokaler som sig bör, när 
man inte höjer stöd till föreningar samtidigt som man höjer hyror, när man inte avsätter 
ordentliga medel till sociala investeringar då, gör man som det gamla uttrycket säger, skjuter 
man sig själv i foten, eller mer konkret; sparar pengar kortsiktigt för att få långsiktiga 
utgifter.  
 
Allt detta sammantaget gör att man således får betala mer i framtiden för att komma 
tillrätta med de problem man skapar idag. Renoveringar av lokaler blir dyrare, bristen på 
tidiga insatser för de i utanförskap leder till stora kostnader i framtiden för såväl den 
enskilda individen som skattebetalaren, att tro att vi skall vara en attraktiv arbetsgivare som 
drar till oss den bästa personalen blir blott en dröm. 
 
Vi kan se att majoriteten givit många bra uppdrag till förvaltningen, men sanningen är att det 
är redan påbörjat arbete. Majoriteten av alla dessa uppdrag är sådant som redan görs för att 
det styrs av lagen, redan givits uppdrag kring eller redan initierats av en klok förvaltning.  
Det är sålunda inte mycket nytt under solen, utom det fortsatt överdrivna överskottsmålet. 
 
Vi i oppositionen har ett annat och bättre förslag. Vi är fortsatt aktsamma om varenda 
skattekrona samtidigt som vi vågar satsa på vår personal, våra föreningar och vårt näringsliv. 
Att ha ett överskott är bra och nödvändigt i en föränderlig och komplex värld. Att inte klara 
av att lyfta blicken bortanför årets bokslut gynnar däremot inte någon och kommer att få 
konsekvenser som framtidens generationer får betala dyrt. 
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