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 § 282/2019 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare utses Anne-Christine Engvall (KD) och Anna Vedin (M). Ordföranden meddelar 
att protokollet justeras måndagen den 9 december.  

 

Beslut 
  Till justerare utses Anne-Christine Engvall (KD) och Anna Vedin (M).  

__________ 
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 § 283/2019 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden:  
 

- Avsägelse från uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden – Ingemar Thorsson (V) 
- Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kungälvs pensionärsråd – Klaes-Göran Lundgren 

(UP)  
- Interpellation ställd till Victoria Dahlqvist (SD) om budget 
- Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Eva Qvistgaard (UP) 
- Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – Mats Frisell (S)  

Beslut 
  Föredragningslistan fastställs.  

__________ 
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 § 284/2019 

Till kommunfullmäktige - beslut om efterträdarval Dnr 201-42876-2019 
(Dnr KS2019/1842) 

 
Länsstyrelsen har utsett Johanna Salekärr (KD) till ny ersättare i kommunfullmäktige för 
perioden 7 november 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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 § 285/2019 

Uppföljning av 2017 års granskningar (Dnr KS2019/1709) 
 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en 
uppföljning av 2017 års granskningar. Syftet med uppföljningen har varit att följa upp om 
kommunstyrelsen hanterat de synpunkter som framkom i de granskningar revisionen 
genomförde under 2017 samt vilka åtgärder som vidtagits.   

I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder 
här rapporten för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering 
av revisionens granskningar. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen 
i stort har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna. Utifrån uppföljningen är vår 
bedömning att nedanstående rekommendationer kvarstår. 

 Förtydliga Soltaks roll och ansvar som stödfunktion gentemot verksamheterna, 
exempelvis genom avtal och/eller initiativ till förnyade ägardirektiv.  

 Förtydliga processerna för uppföljning och rapportering av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet samt säkerställa genomförandet av dessa, exempelvis genom årliga 
uppföljningar av handlingsplaner.      

 
Kommunrevisionen översänder rapporten för kännedom. 
 
Beslutsunderlag  
Uppföljning av 2017 års granskningar 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokoll.  

__________ 
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 § 286/2019 

Granskningsrapport - Uppföljning av 2015 och 2016 års granskningar (Dnr 
KS2019/1720) 

 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en 
uppföljning av 2015 och 2016 års granskningar. Syftet med uppföljningen har varit att följa 
upp om kommunstyrelsen och nämnderna hanterat de synpunkter som framkom i de 
granskningar revisionen genomförde under 2015 och 2016 samt vilka åtgärder som vidtagits.   

I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder 
här rapporten för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering 
av revisionens granskningar. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen 
och nämnderna i stort har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna. Utifrån 
uppföljningen kvarstår nedanstående rekommendationer som lämnades i 2015 och 2016 års 
granskningar till kommunstyrelsen. Vi konstaterar att det pågår ett arbete med 
rekommendationerna som avser ändamålsenlig ärendehantering samt att utsedd 
dokumentansvarig funktion framgår av respektive styrande dokument.  

 Säkerställa en ändamålsenlig ärendehantering vid ärenden som berör flera nämnder.  

 Förtydliga om samma krav ska ställas på projekt med externfinansiär eller om det 
räcker med de dokument som den externa finansiären ställer krav på. Förtydliga också 
hur denna typ av projekt ska rapporteras inom den egna organisationen.   

 Förtydliga hur effektmålen ska tas om hand om utvärderas efter projektavslut då dessa 
inte är möjliga att utvärdera förrän en tid efter projektavslut. Detta för att säkerställa att 
dessa faktiskt tas om hand i organisationen. Effektansvarig finns med som en rubrik i 
projektdirektivet.  

 Säkerställ att de idéer och rekommendationer (eventuella slutsatser från projektet som 
kan vara till nytta i andra projekt) som finns med som rubriker i slutrapportsmallen på 
ett enkelt sätt kan tas tillvara i organisationen. Idag anger projektledarna att endast 
projektledarnas egna erfarenheter blir till nytta vid framtida projekt.  

 Vi förordar att respektive utsedd dokumentansvarig funktion även framgår av 
respektive styrande dokument. Detta arbete är påbörjat.  

Kommunrevisionen översänder rapporten för kännedom. 
 
Beslutsunderlag  
Granskningsrapport - Uppföljning av 2015 och 2016 års granskningar 
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokoll.  

__________ 
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 § 287/2019 

Granskningsrapport Tre förstudier (Dnr KS2019/1710) 
 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört tre 
förstudier: 

 Sektor trygghet och stöds ekonomistyrning och beredning av budget 
 Uppföljning av kostnader för exploateringsprojekt samt planering och finansiering 

av Kongahällatomten 
 Overheadkostnader inom grund- och gymnasieskolan. 

Förstudierna har syftat till att översiktligt kartlägga tre områden som revisionen identifierat i 
sin risk- och väsentlighetsanalys. Förstudierna är inriktade på att ge en översiktlig bild av 
områdena och utgör ett kunskapsunderlag för revisorerna i det fortsatta granskningsarbetet. 

I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder 
här rapporten för kännedom.  

 

Beslutsunderlag  
Granskningsrapport Tre förstudier 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokoll.  

__________ 
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 § 288/2019 

Protokoll Ungdomsfullmäktige 2019-09-19 (Dnr KS-VR2019/0012) 
 
 Ungdomsfullmäktiges protokoll översänds till kommunfullmäktige för kännedom.  
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
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 § 289/2019 

Protokoll Ungdomsfullmäktige 2019-11-19 (Dnr KS-VR2019/0012) 
 
 Ungdomsfullmäktiges protokoll översänds till kommunfullmäktige för kännedom.  
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
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 § 290/2019 

Information från vattenvårdsförbund 
 
 Bernt Lundborg (S) informerar om Bohuskustens vattenvårdsförbund.  
 
 Ove Wiktorsson (C) informerar om Göta älvs vattenvårdsförbund.  
 
 Patrik Renström (C) informerar om 8 fjordar.  
 
 Johan Holmberg (S) informerar om KIMO.  
  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
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 § 291/2019 

Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige 
 
 Kommunstyrelsens ordförande, Miguel Odhner (S), informerar om: 
 

- Kommunstyrelsens informationsmöte med ny polischef för lokalpolisområde 
Kungälv/Ale (Information om brottsstatistik samt mål och ambitioner)  
 

- Driftredovisning t o m oktober 
 

- Resultaträkning Prognos oktober 2019 
 

- Låneskuldens utveckling (koncernen) mkr 
 

 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
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 § 292/2019 

Fråga till Miguel Odhner (S) om klimat- och miljö (Dnr KS2019/1538) 
 

Pierre Rehnlund (L) har inkommit med en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om 
kommunens klimat- och miljöarbete.  
 
Kommunstyrelsens ordförande, Miguel Odhner (S), besvarar frågan.  
 
Fullmäktige kan besluta att en fråga får behandlas som interpellation om frågeställaren själv 
begär detta. Sådant beslut skall fattas utan föregående överläggning. Fullmäktige beslutar att 
frågan behandlas som en interpellation.  
 
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 18:23-18:30.  
 
Beslutsunderlag  
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunens klimat- och miljöarbete 
 

Beslut 
Frågan anses besvarad.  

__________ 
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 § 293/2019 

Tilläggsavtal 4 Marköverlåtelseavtal Kv 14 Kongahälla (Dnr KS2015/1732) 
 
 Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.  
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 § 294/2019 

Antagande - Detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla, del av Gärdet 1:1, 
Intendenten 1, 2 och S:1 (Dnr KS2016/1447) 

 
Planområdet utgör två geografiskt separata dock näraliggande, mindre delar av gällande 
detaljplan Kongahälla Östra, lagakraftvunnen 2016, med genomförandetid till 2021. Aktuell ny 
detaljplan upphäver och ersätter således, i dessa delar, gällande detaljplan. Detaljplanen avser 
en tillbyggnad, ett punkthus och mark kring punkthuset, liksom de huvudsakliga 
användningarna allmän platsmark, centrum, detaljhandel och bostäder. 
 
Syftet med den nya detaljplanen är (förkortat) att på aktuell plats stärka användningarna 
centrum och detaljhandel och den aktivitet dessa tillför staden, och därtill att stärka befintligt 
gångstråk som är en del av det längre, viktiga stråk som förbinder äldre och nyare delar av 
staden, i väster och söder respektive öster. Exploatörens avsikt är att bedriva hotell och 
restaurang i punkthusets (kvarter 14) nedre del. 
 
Under samråd och granskning har flest synpunkter inkommit om punkthusets höjd/stadsbild. 
 
Efter granskningstiden har kommunen inte ändrat sitt förslag väsentligt. Jämfört med 
granskningshandlingarna har i antagandehandlingarna vidtagits inga förändringar i sak, enbart 
redaktionella ändringar. Bl.a. har viss överflödig text från utredningar hörande till detaljplanen 
strukits från planbeskrivningen och smärre omformuleringar gjorts i plankartan. 
 
Enhet plan inklusive stadsarkitekten avråder ur aspekten stadsbild och avvägning mellan 
allmänna och enskilda intressen förändringen från 18 till 23 våningar, jämfört med gällande 
detaljplan Kongahälla östra.  
 
Förvaltningens juridiska bedömning är att aktuella antagandehandlingar uppfyller plan- och 
bygglagens krav för beslut om antagande av detaljplan.  
 
Planarbetet startades år 2016 och har därmed handlagts enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Samråd utfördes februari-mars 2018. Planarbetet började handläggas med 
standardförfarande. I och med granskningen skedde byte till utökat förfarande, p.g.a. lagkrav 
då förslaget kan ha ett betydande intresse för allmänheten och är i övrigt av stor betydelse (5 
kap. 7 § PBL). Bytet av förfarande innebar att, i granskningen, en kungörelse anslogs på 
kommunens anslagstavla och fördes in i ortstidningar (5 kap. 11 b § PBL) och att 
granskningstiden blev tre veckor (5 kap 18 a § PBL). Samråd (5 kap. 11 § PBL) hölls 2018-02-
09 t.o.m. 2018-03-09 över planförslag upprättat 2018-01-22. Granskning (5 kap. 18 § PBL) 
hölls 2019-10-11 t.o.m. 2019-11-04 över planförslag upprättat 2019-10-01.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Antagande - Detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla, del av Gärdet 1:1, 
Intendenten 1, 2 och S:1 2019-06-05 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 20 november 2019 2019-06-05 
Bilaga Samrådsredogörelse.docx 2019-06-05 
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Bilaga Plankarta 2019-11-11 2019-06-05 
Bilaga Granskningsutlåtande 2019-11-18 2019-06-05 
Bilaga Planbeskrivning 2019-11-18 2019-06-05 
Bilaga Äldre version av tjänsteskrivelsen, 2019-11-12 2019-06-05 
Protokollsutdrag - Antagande - Detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla, del av Gärdet 1:1, 
Intendenten 1, 2 och S:1 - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Morgan Carlsson (SD): Avslag på förslaget till beslut.  
 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra 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 Morgan Carlssons (SD) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 44 ja-röster, 12 nej-röster och 3 frånvarande ledamöter beslutar kommunfullmäktige att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.  

Beslut  
Detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla, del av Gärdet 1:1, Intendenten 1, 2 och 
S:1 antas enligt kap. 5 § 27 plan- och bygglagen PBL (2010: 900). 

__________ 
 
Samtliga närvarande ledamöter av Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
 
Samtliga närvarande ledamöter av Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
 
Pernilla Wiklund (UP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 
Expedieras till:   asa.johansson@kungalv.se 

anna.hedlin@kungalv.se 
gunilla.carlssongremner@kungalv.se 

För kännedom till: martin.hollertz@kungalv.se 
daniel.markanger@kungalv.se 
mirsad.radoncic@kungalv.se 
daniel.svensson@marstrands.se   
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 § 295/2019 

Exploateringsavtal för Klocktornet 36 (Dnr KS2019/1497) 

Kommunstyrelsen har 2014-06-25 gett förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för, 
Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 m.fl. i Kungälvs. Planens syfte är att pröva möjligheten 
att bebygga planområdet med nya bostadskvarter med handel i bottenvåningarna mot 
Strandgatan och Västra gatan. Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt bygga vidare 
på den befintliga miljön i centrum (inklusive kulturmiljön utmed Västra gatan), förstärka 
Strandgatan och Västra gatan som centrum- och handelsstråk samt att tillskapa fler bostäder i 
Kungälvs centrum. Planområdet omfattar huvudsakligen två kvarter som ligger på var sin sida 
om Strandgatan, kvarteret Gärdet och kvarteret Klocktornet. Detta exploateringsavtal syftar 
till att reglera villkoren för genomförandet av den planerade byggnationen inom kvarteret 
Klocktornet, dvs. inom och i anslutning till fastigheten Klocktornet 36 som ägs av Balder 
fastighets AB (nedan kallad Exploatören). Exploateringsavtalet är upprättat i enlighet med 
PBL 6 kap 40-42 §§ och gällande riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och 
medfinansieringsersättning.  
 
Exploateringsavtalet reglerar utbyggnad av allmän plats och innebär kostnader för kommunen. 
Verksamheten bedömer att genomförande av kvarteret Klocktornet säkerställs genom 
upprättandet av exploateringsavtalet. Samtliga kostnader för planläggning tillhörande kvarteret 
Klocktornet ska bekostas av Exploatören. Överenskommelse om fastighetsreglering ska 
upprättas mellan kommunen och Exploatören för att fastighetsindelningen ska stämma 
överens med upprättad detaljplan. Fastighetsregleringarna berörande kvarteret Klocktornet 
kommer att ske utan någon ersättning mellan parterna vilket säkerställt i exploateringsavtalet. 
 
Kommunen kommer få utökade driftskostnader då planen innebär utökning av allmän plats. 
Kostnader för utbyggnad av VA samt omläggning av befintlig vattenledning i Västra gatan 
inom exploateringsområdet, bedöms täckas av nya anslutningsavgifter.   
 
Om inte fastighetsägaren kan lösa parkering på egen hand finns möjligheten att teckna 
parkeringsfriköp med kommunen. Kommunens intäkt för parkeringsfriköp är den vid tillfället 
för avtalstecknandet beslutade avgift. 
 
Förvaltningen föreslår att upprättat exploateringsavtal godkänns. Exploateringsavtalet tas upp 
för godkännande parallellt med antagandet av detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal för Klocktornet 36 2019-09-25 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 17 oktober 2019 2019-09-25 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 november 2019 2019-09-25 
Bilaga Exploateringsavtal Klocktornet 36 2019-09-25 
Protokollsutdrag - Exploateringsavtal för Klocktornet 36 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling  
Protokollsutdrag - Exploateringsavtal för Klocktornet 36 - Kommunstyrelsen  
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Beslut  
1. Upprättat exploateringsavtal mellan Kungälvs kommun och VästraKlockgatan AB 
(Fastighets AB Balder) godkänns. 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna upprättat exploateringsavtal. 

__________ 
 
Expedieras till:  Erik Hallgren, MEX, Erik Lavehall, Balder Fastighets AB 

För kännedom till: Anders Holm, Daniel Markänger, MEX, Rickard Holmgren, POP 
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 § 296/2019 

Antagande av detaljplan för Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 m fl (Dnr 
KS2015/524) 

 
Planens syfte är att pröva möjligheten att bebygga planområdet med nya bostadskvarter med 
handel i bottenvåningarna mot Strandgatan och Västra gatan. Detaljplanen syftar även till att 
gestaltningsmässigt bygga vidare på den befintliga miljön i centrum (inklusive kulturmiljön 
utmed Västra gatan), förstärka Strandgatan och Västra gatan som centrum- och handelsstråk 
samt att tillskapa fler bostäder i Kungälvs centrum. 

 
Detaljplanen omfattas av fastigheterna Klocktornet 36 i privat ägo och del av Gärdet 1:3 samt 
Gärdet 1:2 som ägs av kommunen. Planförslaget rymmer ca 300 bostäder och ca 1400 kvm 
centrumhandel. Planområdet är beläget delvis inom riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken. Planförslaget är utformat för att främja kvaliteter i befintlig kulturmiljö. Ett 
genomförande av detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan och planförslaget 
har stöd i gällande översiktsplan. 
 
Detaljplanens genomförande är beroende av att del av parkeringsbehovet löses utanför 
planområdet. Förvaltningen har tidigare gjort bedömningen att det parkeringshus som planeras 
inom den västra delen av Gärdet 1:3 behöver uppföras för att ersätta de platser som försvinner 
genom planförslaget samt för att tillgodose det tillkommande behov som planförslaget 
genererar. Efter nya beräkningar gör förvaltningen nu bedömningen att parkeringsbehovet kan 
tillgodoses inom befintligt bestånd i centrala Kungälv, och att det är först när kommunen går 
vidare med övriga detaljplaner inom Liljedal och Nytorgsstaden som behovet av att uppföra 
ett parkeringshus uppstår. 

 
Beslut om planbesked fattades av Kommunstyrelsen 2014-06-25. Detaljplanen var ute på 
samråd under februari-mars 2016 och granskning under juli-september 2018. Revideringar 
efter granskningen föranledde ytterligare en granskning, granskning 2 som genomfördes under 
juli-augusti 2019.  
 
Under granskning 2 har 20 yttranden inkommit, varav 9 st yttranden från statliga, regionala 
och kommunala myndigheter, bolag, nämnder och organ och 11 st yttranden från 
fastighetsägare, boende och föreningar.  
 
Efter granskning 2 finns inga kvarstående synpunkter från statliga, regionala och kommunala 
myndigheter, bolag, nämnder och organ.  
 
Bland fastighetsägare, boende och föreningar finns bland annat kvarstående synpunkter som 
rör bebyggelsens omfattning och anpassning till riksintresset för kulturmiljö, samt dess 
påverkan på kringliggande fastigheter när det gäller minskad utsikt, minskat sol- och 
ljusinsläpp, insyn, geoteknisk påverkan samt värde på fastigheten. Synpunkter har vidare 
framförts som rör buller, vibrationer, luftkvalitet, trafik och parkering. Flera anser att ett omtag 
borde göras och att kommunen borde ta ett helhetsgrepp över ett större område i och med 
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Orklas annonserade flytt. Några framför att det inte bara borde avfärdas när så många 
framfört synpunkter om projektets storskalighet och negativa påverkan.  
 
Förvaltningen bedömning är att planförslaget kan antas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 m fl 2019-
09-25 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 17 oktober 2019 2019-09-25 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 november 2019 2019-09-25 
Bilaga Plankarta antagande Klocktornet 36 2019-09-25 
Bilaga Illustrationskarta antagande Klocktornet 36 2019-09-25 
Bilaga Planbeskrivning antagande dp Klocktornet 36 2019-09-25 
Bilaga Granskningsutlåtande granskning 2 2019-09-25 
Bilaga Granskningsutlåtande granskning 1 2019-09-25 
Bilaga Samrådsredogörelse 2019-09-25 
Bilaga Programrapport 2019-09-25 
Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 m fl - 
Utskottet för Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 m fl - 
Kommunstyrelsen  
 
Beslut  

Detaljplanen för Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 m fl, bostäder och 
handel i Kungälvs centrum i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
Expedieras till:  Karin Jern 

För kännedom till: Pernilla Olofsson, Mirsad Radoncic, Rickard Holmgren 
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 § 297/2019 

Styrdokument - VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2020 (Dnr 
KS2019/1456) 
VA-verksamheten skall de kommande åren utföra ett flertal stora byggnationer av va-
anläggningar. De största investeringarna gäller de överföringsledningar för vatten och 
spillvatten som krävs för att förse kustområdet med vatten och avleda avloppet från 
kustområdet. Samtidigt skall verksamheten sörja för att taxan är skälig och rättvis enligt LAV 
(lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster). 
 
I och med att byggnationen av Kungälvs vattenverk och kringliggande ledningsnät är klart 
kommer dessa investeringskostnader att belasta VA-kollektivets ekonomi under 2020 och 
ytterligare många år framöver. 
Utöver investeringar i utbyggnad av va-nätet behövs också investeringar för att byta ut äldre 
va-anläggningar där vi har problem med inläckage av grund- och ytvatten i ledningar för 
spillvattenavlopp. 
Investeringar görs också för att öka säkerheten på våra anläggningar mot sabotage och 
skadegörelse. 
 
Detta tillsammans kräver ökade investeringskostnader som ger att en höjning av avgifterna är 
nödvändig. 
 
Anläggningsavgift 
Anläggningsavgiften lämnas oförändrad.  
 
Det innebär att den totala anläggningsavgiften för en bostadsfastighet (typhus A) med en 
tomtyta på 800 m² och med vattentjänsterna V, S, D är oförändrad på 278 025 kr inkl moms. 

 
Det innebär att den totala anläggningsavgiften för annan fastighet (fastighet avsedd för 
industriändamål) med en tomtyta på 3 500 m² och med vattentjänsterna V, S, D lämnas 
oförändrad på 470 930 kr inkl moms. 

 
Brukningsavgifter 
 
Höjningen av den intäkten från brukningsavgifterna föreslås höjas med totalt 5%. 
Brukningsavgiften är uppdelad i: 

 Fast avgift 
o Fast avgift för vattenmätare, föreslås höjas 5% 
o Fast avgift för dagvatten, föreslås inte höjas (0%) 

 Rörlig avgift föreslås höjas 7% 

 
Den rörliga avgiften blir 30,12 kr/m3 för vatten och spillvatten. 
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För en småhusfastighet (typhus A) med 800 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 150 
m³ blir det en årskostnad på 11 616 kr inkl moms vilket är en höjning med 595 kr och ca 5%.  
 
För flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en årlig vatten-
förbrukning på 2000 m3/år blir det en årskostnad på 85 733 kr inkl moms vilket är en höjning 
med 5 716 kr och ca 6%.  
 
Avgift utanför VO 
Avgiften ingår inte i VA-taxan utan gäller för fastigheter utanför kommunalt 
verksamhetsområde(VO) men taxans bestämmelser tolkas i tillämpliga delar vilket visas i 
bifogad bilaga. (Föreningsanslutningar) 
Avgiften används för fastigheter som vanligtvis ingår i föreningar och har tidigare haft en lägre 
brukningsavgift än småhus inom verksamhetsområdet. 
Uttaget av brukningsavgift för fastigheter utom verksamhetsområde som ingår i 
samfällighetsförening eller likvärdigt kommer förutom brukningsavgiften från 2020 även att 
betala en egen fast avgift per småhus. 
 
Exempel: För en förening med 10 lägenheter/småhus innebär detta en årskostnad på 63 075 
inkl moms vilket är en höjning med 50 774 kr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Styrdokument - VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2020 2019-09-19 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 november 2019 2019-09-19 
Bilaga Förslag VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2020 + rev bilaga 2019-09-19 
 
Yrkanden  
Anders Holmensköld (M): Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid behov justera 
brukningsavgiften gentemot föreningsanslutna abonnenter för att undvika dubbeleffekter. 
Maximal justering är föreningens styrkta självkostnad/vad kommunens motsvarande 
självkostnad skulle ha varit om kommunen skött driften. 
 
Sven Niklasson (SD): Ärendet återemitteras för att utreda konsekvenserna angående befintliga 
VA-föreningar som enligt förslaget får orimligt stor höjning. 
 
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 20:30-20:45.  

 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer Sven Niklassons (SD) yrkande om återremiss mot avgörande på dagens 
sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet på dagens 
sammanträde.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs på dagens sammanträde och  
Nej-röst för bifall till Sven Niklassons (SD) yrkande om återremiss. 
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Omröstningsresultat  
Med 30 ja-röster, 27 nej-röster och 2 frånvarande ledamöter beslutar kommunfullmäktige att 
ärendet återemitteras genom minoritetsåteremiss.  
 

Beslut 
Ärendet återemitteras för att utreda konsekvenserna angående befintliga VA-
föreningar som enligt förslaget får orimligt stor höjning. 

__________ 
 
Expedieras till:  Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik 

För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik/SHB 
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 § 298/2019 

Taxa för Parkeringsavgifter för Kungälvs kommun (Dnr KS2019/1765) 
 
Förvaltningen föreslår en ny taxa, Månadsbiljett plus (M+), om 450 kr / månad och parkering 
tillåten upp till 14 dygn på samnyttjade platser markerat med ”Månadsbiljett PLUS” eller 
liknande i Kungälvs kommun.  
 
Idag betyder Plus: +Tid men i framtiden kan det inkludera +EL eller +Pendelparkering 
eller likande service efter behov. 
 
Förvaltningen ska även se över drift- och underhållsplanerna och reglera med ett systematiskt 
parkeringsförbud för att kunna sopa och snöröja ytorna över året. På parkeringshustaken bör 
dock fortsätta med 24 timmars regeln med hänsyn till snölaster och snöröjning. 
 
Taxa för nyttokortsnivåer tas med i ärendet och förtydligas. Systemet kommer att 
implementeras varsamt under första kvartalet 2020 för att undvika förvirring bland kunderna 
och påverkan på trafiksystemet och parkeringskollektivet.  

 
  Beslutsunderlag  
 Protokollsutdrag KS § 411/2019 

Tjänsteskrivelse Taxa för Parkeringsavgifter för Kungälvs kommun 2019-11-01  
Bilaga taxa-for-parkeringsavgifter-parkeringar-i-kungälvkommun 2019-11-01 
 
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 
sammanträdet ska avslutas kl. 22:00.  

 
Yrkanden  
Pierre Rehnlund (L): Ärendet återremitteras med för ytterligare utredning med uppdraget att:  
 
A/ Parkeringsavgifter kan införas när en trafikreglering behövs för att få ordning på genomfart 
och parkeringar. Därför är det inte motiverat att ha parkeringsavgifter under vinterhalvåret på 
Marstrand/Koön. 
 
B/ Parkeringsavgiftens höjning från 12 kr till 15 kr under sommaren i tätorten Kungälv är inte 
motiverad då den knappast förbättrar trafikregleringen och förmodligen upplevs negativt av 
det stora antalet besökare vi har under sommaren. 
 
C/ Månadskortet + inte införs för den relativt stora merkostnad som denna hantering skapar. 
Månadskort säljs till boende i Kungälv och var dessa kan parkera får styras av kompletterande 
skyltar där P-skylt kommer att finnas utefter gatumark och parkeringshus på kommunal mark. 
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Miguel Odhner (S): Ärendet avgörs på dagens sammanträde. Bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer Pierre Rehnlunds (L) yrkande om återremiss mot avgörande på dagens 
sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet på dagens 
sammanträde.  

 
Omröstning begärs inte.  

 
Ordföranden ställer proposition på Miguel Odhners (S) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att anta yrkandet.  

 
Omröstning begärs inte.  

Beslut  
Upprättat förslag till taxa för Parkeringsavgifter i Kungälvs Kommun 
(KS2019/1765) antas och gäller från och med 2020-01-01. 

 
Taxa för Parkeringsavgifter i Kungälvs Kommun ersätter; 

 KS2018/1926 Taxa för parkeringsavgifter i Marstrand, Instön, Tjuvkil 
samt   

 KS2019/0300 Taxa för parkeringsavgifter i Kungälv och Ytterby 
__________ 

  
 Lennart Jonsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 
 Expedieras till Anders Holm, Martin Hollertz, Andreas Rutgersson  

 För kännedom till  
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 § 299/2019 

Revidering av taxa för prövning och offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet (Dnr KS2019/1654) 
 
Ändringarna i taxan medför att vi under 2020 fortsatt kommer att kunna ta ut avgifter för 
kontroll och prövning inom livsmedelsområdet. Höjningen av timavgiften styr mot en högre 
kostnadstäckning (lägre grad av skattefinansiering). Taxan kommer att behövas revideras igen 
under 2020, eftersom regeringskansliet ännu inte genomfört alla nödvändiga 
förordningsändringar för att den nya kontrollförordningen ska kunna tillämpas. 
 
Förslaget på ny taxa utgår från ett underlag från SKL (Sveriges kommuner och landsting). 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 
januari 2020.  
2. Timavgiften ska fastställas till 1300 kronor per timme. 
3. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 286/2016 
upphör att gälla från och med den 1januari 2020. 

  
 Beslutsunderlag  
 Tjänsteskrivelse Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 2019-09-23  

Bilaga Bilaga - taxa 2019-09-23 
Protokollsutdrag KS § 362/2019 

 

Beslut  
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 
januari 2020.  
2. Timavgiften ska fastställas till 1300 kronor per timme. 
3. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 286/2016 
upphör att gälla från och med den 1januari 2020. 

__________ 
 
 
För kännedom till: Christina Rönnmark, Miljöenheten 

 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-12-05 
Sida 30 (61) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 300/2019 

Reviderade bolagsordningar avseende Renova AB, Renova Miljö AB, 
Fastighets AB Rödingen och Gryab (Dnr KS2019/1421) 

 
Den nya kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar att bland 
annat den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga 
kommunala principer sedan tidigare funnits.  
 
Detta medför att 3 § eller 4 § i respektive bolagsordning för Renova AB, Renova Miljö AB, 
Fastighetsaktiebolaget Rödingen och Gryaab AB behöver revideras på sätt att ”och 8 kap. 3c” 
stryks.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Reviderade bolagsordningar avseende Renova AB, Renova Miljö AB, 
Fastighets AB Rödingen och Gryab  
Bilaga - Förslag reviderade bolagsordningar Renova AB mfl 
Protokollsutdrag KS § 354/2019 

Beslut   
1. Reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, 

Fastighetsaktiebolaget Rödingen och Gryaab AB enligt upprättade förslag 
fastställs.  

2. Kommunens ombud uppdras att vid respektive bolagsstämma rösta i enlighet 
med beslutspunkt 1.  

__________ 
 

 Expedieras till info@renova.se 
info@gryaab.se   

 För kännedom till  
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 § 301/2019 

Plan för smart och effektiv parkering (Dnr KS2019/1290) 
 

Trafikplanen [KS2016/2282] godkändes av kommunfullmäktige under 2017. Det beslutades 
därefter att ta fram underliggande planer för kollektivtrafik, gång- och cykel samt parkering. 
Kommunen är i behov av en kommunöverskridande parkeringsnorm samt en uppdaterad 
Parkeringsplan för att möta Trafikplanens mål.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Plan för smart och effektiv parkering 2019-08-19 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 17 oktober 2019 2019-08-19 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 november 2019 2019-08-19 
Bilaga Gällande P-norm 2019-08-19 
Bilaga Gällande P-policy 2019-08-19 
Bilaga Parkeringsnorm - Plan för smart och effektiv parkering 2019 2019-08-19 
Bilaga Plan Smart och effektiv parkering_20180208 2019-08-19 
Protokollsutdrag - Plan för smart och effektiv parkering - Utskottet för Samhälle och 
utveckling  
Protokollsutdrag - Plan för smart och effektiv parkering - Kommunstyrelsen  

Beslut  
1. Plan för Smart och effektiv parkering [KS2016/2282] samt Parkeringsnorm – Del 

av smart och effektiv parkering [KS2016/2282] antas.  
 
2. Parkeringspolicy för Kungälvs kommun [Dnr 2009/1330] samt Parkeringsnorm 

för centrala Kungälv [KS2016-452] upphör att gälla.  
__________ 

 
Expedieras till: Martin Hollertz, Andreas Rutgersson  

För kännedom till: 
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 § 302/2019 

Revidering av policy för styrdokument (Dnr KS2019/1577) 
 

I linje med översynen av styrdokument i syfte att ta fram en ny författningssamling har även 
styrdokumentet ”Policy för styrdokument” gåtts igenom. Revideringen har lett fram till några 
mindre ändringar. Policyn har uppdaterats vad gäller laghänvisningar, ändrad ansvarig för 
dokumentet, och hänvisningar till styrdokument som upphävs har tagits bort. Även stilmässiga 
ändringar i texten har gjorts 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse – Revidering av policy för styrdokument  
Protokollsutdrag KS § 351/2019 
Bilaga – Policy för styrdokument  

 

Beslut  
Policy för styrdokument antas i sin reviderade version. 

__________ 
 

 Expedieras till Kommunkansliet  

 För kännedom till  
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 § 303/2019 

Revidering av upphandlings- och inköpspolicy för Kungälvs kommun och 
helägda bolag (Dnr KS2019/1239) 
Kommunal upphandling är en lagstyrd verksamhet med en omfattande reglering som beskriver 
när och på vilket sätt en upphandling får genomföras. Utöver det upphandlingsrättsliga 
regelverket har kommunen en intern policy och riktlinje. I föreliggande förslag samlas 
styrdokumenten till ett övergripande dokument där målen med verksamheten förtydligas. 
Målsättningen är att förstärka kopplingen mellan policyn och kommunfullmäktiges strategiska 
mål, att bidra till ett förbättrat näringslivsklimat och att kommunens inköp ska bidra till ett 
hållbart samhälle.  
 
I syfte att säkerställa att upphandlingsverksamheten bidrar till kommunfullmäktiges strategiska 
mål om ett ökat förtroende, har ett stycke intagits i policyn om vad som krävs av förvaltningen 
för att nå målet. Det handlar bl.a. om affärsmässighet i alla relationer med externa aktörer.  
 
I policyn förslås att Kungälvs kommun ska genomföra koncernövergripande upphandlingar. 
Syftet är att använda koncernens samlade inköpsvolym för att få bättre priser och villkor och 
lägre totala administrativa kostnader. Erfarenheter från andra kommuner och privata 
organisationer ger vid handen att samordnande förfaranden är lönsamma sett till samtliga 
samordnade verksamheter. Förslaget innebär inga egentliga förändringar mot vad som gäller 
enligt den nuvarande policyn men frågan adresseras tydligare  
 
Två skrivningar rörande samordnad upphandling är emellertid nya och syftar till att säkerställa 
att samordning för koncernens gemensamma bästa blir en skyldighet för koncernens 
verksamheter. Det gäller bestämmelsen kring vem som avgör när två inköpsbehov är så lika att 
de ska samordnas. I policyn föreslås att det avgörs av den administrative chefen/ 
upphandlingschefen i Kungälvs kommun. När samordningsbeslutet är fattat innebär det att 
Koncernens verksamheter är förhindrade att köpa från andra leverantörer än de gemensamt 
upphandlade. De verksamheter som anser att samordning inte bör ske, kan då begära avsteg 
hos kommunstyrelsen.  
 
I policyn föreslås att Koncernen ska sammanställa en inköpsplan. Syftet är bl.a. att ge 
potentiella anbudsgivare, och särskilt då mindre företag däribland lokala sådana, bättre 
förutsättningar att planera sina anbud. Genom en sådan framförhållning bedöms också antalet 
anbudsgivare i kommunens upphandlingar på sikt kunna öka.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Revidering av upphandlings- och inköpspolicy för Kungälvs kommun och 
helägda bolag 2019-08-06 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 november 2019 2019-08-06 
Bilaga Upphandlings- och inköpspolicy för Kungälvs kommun med helägda bolag 2019-08-06 
Bilaga Anteckning till protokollet från V - KS 2019-11-13 2019-08-06 
Protokollsutdrag - Revidering av upphandlings- och inköpspolicy för Kungälvs kommun och 
helägda bolag - Kommunstyrelsen  
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Yrkanden  
Anders Holmensköld (M): 4. Koncernen ska genom att ställa krav vid sina inköp bidra till ett 
hållbart samhälle. Kommunfullmäktige ställer sig bakom de kursiverade formuleringarna om 
kollektivavtal och beredskapsskäl som utgångspunkt. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  
 

Beslut  
1. Upphandlings- och inköpspolicy för Kungälvs kommun och helägda bolag antas. 

 
2. Koncernen ska genom att ställa krav vid sina inköp bidra till ett hållbart samhälle. 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom de kursiverade formuleringarna om 
kollektivavtal och beredskapsskäl som utgångspunkt. 

__________ 
 
Samtliga närvarande ledamöter av Vänsterpartiet avstår ifrån att delta i beslutet.  
 
Expedieras till: Erik Lindskog  

För kännedom till: 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-12-05 
Sida 35 (61) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 304/2019 

Policy för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö (Dnr KS2019/1647) 
 

Som förtroendevald försvarar du i varje stund yttrandefrihet och demokrati. Samtidigt är du en 
offentlig person och kan utsättas för indirekta och/eller direkta hot, trakasserier eller 
kränkande särbehandling. Det kan vara föranlett av förestående beslut eller redan fattade 
beslut där medierapportering eller diskussioner på sociala medier har skett i en viss fråga som 
föranleder personer att rikta sitt hat, sin besvikelse och ilska mot förtroendevalda som 
delaktiga. 
 
Denna policy är utformad som en princip för politikens arbetsmiljö och ytterst säkerställandet 
av demokratin. Förslag till beslut är att reviderad policy för politiskt förtroendevaldas 
arbetsmiljö antas. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Policy för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö 
Protokollsutdrag KS § 357/2019 
Bilaga - Policy för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö 

 

Beslut  
Upprättat förslag till policy för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö antas. 

__________ 
 

 Expedieras till HR-chef 

 För kännedom till  
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 § 305/2019 

Hälso- och arbetsmiljöpolicy (Dnr KS2019/1648) 
 

HR-enheten har reviderat befintlig hälso- och arbetsmiljöpolicy.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse – Hälso- och arbetsmiljöpolicy  
Protokollsutdrag KS 358/2019 
Bilaga - Hälso- och arbetsmiljöpolicy 

 

Beslut  
Upprättat förslag till hälso- och arbetsmiljöpolicy antas. 

__________ 
 

 Expedieras till HR-chef  

 För kännedom till  
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 § 306/2019 

Styrdokument - Bolagspolicy (Dnr KS2019/1443) 
Ekonomiberedningen lämnar förslag till ny bolagspolicy. Policyn ersätter befintlig 
koncernpolicy och God sed för styrning av Kungälvs kommuns helägda bolag. Beredningen 
har sett ett behov av att beskriva hur kommunen arbetar med styrningen av sina bolag och att 
göra detta som en policy. Policyn avser ge ett samlat svar på frågan – hur styr kommunen sina 
bolag. 
 
Med beslutet ersätts befintlig koncernpolicy som blivit inaktuell. Med beslutet ersätts också 
god sed för styrning. Relevanta delar ur god sed har aktualiserats och lyfts in i policyn. 

 

Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse Styrdokument - Bolagspolicy 2019-10-04 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 november 2019 2019-10-04 
Protokollsutdrag - Styrdokument - Bolagspolicy - Ekonomiberedningen  
Protokollsutdrag - Styrdokument - Bolagspolicy - Kommunstyrelsen  

Beslut  
Bolagspolicy godkänns enligt förslag och ersätter: 
 

1. God sed för styrning av Kungälvs kommuns helägda bolag (§139/2005, 
KS2005/225)  

2. Koncernpolicy (§139/2005, KS2004/475) 
__________ 

 
Expedieras till: Pia Jakobsson  
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 § 307/2019 

Styrdokument - Policy för fastigheter och exploatering (Dnr KS2019/1444) 
Ekonomiberedningen lämnar ett förslag på ny policy för fastigheter och exploatering. Policyn 
ersätter och kompletterar befintlig fastighetsstrategi. Tillkommande delar beskriver 
kommunens övergripande arbete med exploatering och markinnehav och strategiska 
markförvärv. Delen som behandlar fastighetsinnehavet har uppdaterats och förtydligats och 
fått ett större fokus på driftkostnader och verksamheternas behov. Policyn ersätter också 
policyn ”Exploateringsprocessen i Kungälvs kommun” som blivit inaktuell. 

Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse Styrdokument - Policy för fastigheter och exploatering 2019-10-04 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 november 2019 2019-10-04 
Bilaga Policy för fastigheter och exploatering - utkast 2019-10-04 
Bilaga Protokollsutdrag - Ekonomiberedningen - 25 september 2019 2019-10-04 
Bilaga Styrdokument - Policy för fastigheter och exploatering 2019-10-04 
Protokollsutdrag - Styrdokument - Policy för fastigheter och exploatering - 
Ekonomiberedningen  
Protokollsutdrag - Styrdokument - Policy för fastigheter och exploatering - Kommunstyrelsen  

Beslut  
Policy för fastigheter och exploatering godkänns enligt förslag och ersätter: 

1. Fastighetsstrategi (KS2013/1886)  
2. Exploateringsprocessen i Kungälvs kommun (KS 2004/188)  

__________ 
 

Expedieras till: Pia Jakobsson, Anders Holm, Daniel Markänger, Andreas Sjunnesson  
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 § 308/2019 

Styrdokument - Borgenspolicy (Dnr KS2019/1690) 
Första året under varje mandatperiod skall kommunens styrdokument revideras och/eller 
aktualiseras. Som en del i detta arbete har ekonomiberedningen reviderat borgenspolicyn. 
Tidigare var borgenspolicyn en bilaga till finanspolicyn. I detta förslag har borgenspolicyn 
brutits ut till en fristående policy. 
 
Policyn har kortats ner och texten har aktualiserats. Detaljskrivningar har tagits bort och de 
mer principiella texterna har i vissa delar förtydligats i linje med att dokumentet blivit en 
fristående policy. 
 
Ekonomiberedningen och därefter kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
Bolagspolicy enligt förslag.  

Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse Styrdokument - Borgenspolicy 2019-10-23 
Bilaga Borgenspolicy - förslag 2019-10-23 
Protokollsutdrag KS § 367/2019 
 

Beslut  
1. Borgenspolicy antas enligt förslag. 
2. Borgenspolicy som tidigare bilaga till finanspolicy utgår.  
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta riktlinjer utifrån borgenspolicyn.  

__________ 
 
Expedieras till: Pia Jakobsson  

För kännedom till: 
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 § 309/2019 

Styrdokument - revidering av Finanspolicy (Dnr KS2019/1689) 
Första året under varje mandatperiod skall kommunens styrdokument revideras och/eller 
aktualiseras. Som en del i detta arbete har ekonomiberedningen reviderat finanspolicyn. 
Tidigare var borgenspolicyn en bilaga till finanspolicyn. I detta förslag har borgenspolicyn 
brutits ut till en fristående policy. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 att bifalla motion om att ”Kungälvs kommun inte 
ska investera via banker, fonder eller försäkringsbolag i företag som är involverade i 
prospektering, utvinning, produktion eller distribution av kol, tjärsand, olja eller 
natur/skiffergas.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade ”Till ekonomiberedningen uppdras att beakta motionens 
intentioner vid revidering av Kungälvs kommuns finanspolicy.” 
Motionens intentioner är beaktade och texten i policyn kring grön finansiering har utvecklats. 
I övrigt har smärre justeringar och uppdateringar i texten gjorts. Avseende eventuella framtida 
placeringar kommer ekonomiberedningen att arbeta vidare med detta under första kvartalet 
2020. Ekonomiberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad 
finanspolicy.  

 
Beslutsunderlag  
Beredningsskrivelse Styrdokument - revidering av Finanspolicy 2019-10-23  
Bilaga Finanspolicy - förslag 2019-10-23 
Protokollsutdrag KS § 366/2019 
 
Yrkanden  
Pierre Rehnlund (L): Ärendet återremitteras med uppdraget att inkludera de glömda punkterna 
i motionen som bör ingå i Finanspolicyn 

 
- Att Kungälvs kommun upphör med att investera/placera, direkt eller indirekt via banker, 

fonder och försäkringsbolag i företag, vars verksamheter återfinns i prospektering, 
produktion eller distribtion av kol, tjärsand, olja eller gas. 

 
- Att de försäkringslösningar som söks för placering av de pensionspengar som avsätts för 

de kommunanställdas framtida pensioner framöver görs i försäkringslösningar där det inte 
finns några investeringar i företag, direkt eller indirekt via banken, fonder och 
försäkringsbolag i företag, vars verksamheter återfinns i prospektering, produktion eller 
distribution av kol, tjärsand, olja eller gas. 

 
Anders Holmensköld (M): Ärendet avgörs på dagens sammanträde. Bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Propositionsordning  
Ordföranden ställer Pierre Rehnlunds (L) yrkande om återremiss mot avgörande på dagens 
sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet på dagens 
sammanträde.  

 
Omröstning begärs inte.  

 
Ordföranden ställer proposition på Anders Holmenskölds (M) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att anta yrkandet.  

 
Omröstning begärs inte. 
 

Beslut  
Finanspolicy antas enligt förslag till revidering.     

__________ 
 
Expedieras till: Pia Jakobsson  

För kännedom till: 
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 § 310/2019 

Styrdokument - revidering av Kostpolicy (Dnr KS2019/1478) 
Revidering av styrdokument ska ske då dokumentet fortsatt fyller en funktion. De ska samlas i 
kommunens författningssamling och där finnas tillgängliga för allmänheten.  
 
Ärendet initierades då samtliga styrdokument i Kungälvs kommun upphör att gälla 2019-12-31 
och arbetet med att ta fram vilka styrdokument som kommunen fortsatt ska ha påbörjades. 
Då tidigare kostpolicy fyllt sin funktion påbörjades en revidering av dokumentet. 
 
Texten i policyn har justerats på så sätt att den gjorts lite modernare och det har tillkommit en 
mening där det står att matgäster ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande över 
måltiden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Styrdokument - revidering av Kostpolicy 2019-11-06 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 november 2019 2019-11-06 
Bilaga Kostpolicy 2019-11-06 
Protokollsutdrag - Styrdokument - revidering av Kostpolicy - Kommunstyrelsen  

Beslut  
Upprättat förslag till kostpolicy antas och ersätter därmed den tidigare policyn.  

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 311/2019 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, arbetsbeskrivning för 
presidier, arbetsordning för ungdomsfullmäktige och Internationell policy 
(Dnr KS2019/1537) 

 
Generellt gäller att styrdokument ska revideras vart fjärde år om inget annat finns beslutat 
enligt kommunens policy för styrdokument Demokratiberedningen har gått igenom 
styrdokument inom beredningens ansvarsområde som ska förlängas eller revideras innan 
årsskiftet.  
 
Beslutsunderlag  
Skrivelse - Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, arbetsbeskrivning för presidier, 
arbetsordning för ungdomsfullmäktige och Internationell policy 
Protokollsutdrag KS § 359/2019 

 

Beslut  
1. Upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad 2019-

10-23, antas att gälla från och med 2020-01-01.  
 

2. Upprättat förslag till arbetsbeskrivning för presidier, daterad 2019-10-23, 
antas att gälla från och med 2020-01-01.  

 
3. Upprättat förslag till arbetsordning för ungdomsfullmäktige, daterad 2019-

10-23, antas att gälla från och med 2020-01-01.  
 

4. Upprättat förslag till internationell policy, daterad 2019-10-23, antas att gälla 
från och med 2020-01-01.  

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 312/2019 

Styrdokument - revidering av attestreglemente (Dnr KS2019/1666) 
 
Dokumentet revideras med anledning av att tidigare dokument ”Attestreglemente” (Dnr 
KS2013/1994) upphör att gälla 2019-12-31. Attestreglementet gäller för Kungälvs kommuns 
samtliga ekonomiska transaktioner inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt 
medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Attestreglementet ska bidra till en 
rättvisande redovisning samt motverka att oegentligheter förekommer. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Styrdokument - revidering av attestreglemente 
Bilaga – Attestreglemente  
Protokollsutdrag KS § 356/2019 

 

Beslut  
1. Förslag till reviderat attestreglemente antas. 
2. Attestreglemente (Dnr KS2013/1994) upphör att gälla.  

__________ 
 
 

 Expedieras till Christina Gunnesby  

 För kännedom till  
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 § 313/2019 

Beredningsuppdrag, BTS – Revidering av plan för ökad social hållbarhet 
från 2020, utifrån samhällskontraktet - styrdokument och 
beredningsskrivelse (Dnr KS2019/0202) 
 
Beredningen för trygghet och stöd har tagit fram ett förslag på Program för social hållbarhet 
till kommunfullmäktige.  
 

 Programmet för social hållbarhet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på frågan vad 
Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Programmet 
sträcker sig fram till 2027 och antas av kommunfullmäktig. 

 
Programmet omfattar allt socialt arbete i kommunen oavsett organisatorisk tillhörighet. 
Utifrån dokumentet skrivs olika planer av kommunstyrelsen, äldreomsorgsplan, socialplan, 
funktionsplan samt trygghetsplan. 
 
Beredningen föreslår kommunfullmäktige att anta programmet och samt att med jämna 
mellanrum utvärdera efterlevnad och resultat.  

 
I samband med det aktuella arbetet med kommunens författningssamling sker en 
genomlysning av samtliga styrdokument. Då Välfärdspolicyn och Program för social 
hållbarhet behandlar samma område föreslår beredningen även att Välfärdspolicyn utgår och 
ersätts med Program för social hållbarhet. Välfärdspolicyns innehåll bör tas i akt när 
kommunstyrelsen författar planerna.  

Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS – Revidering av plan för ökad social hållbarhet 
från 2020, utifrån samhällskontraktet - styrdokument och beredningsskrivelse 2019-10-07 
Bilaga Beredningsuppdrag, BTS – Revidering av plan för ökad social hållbarhet från 2020, 
utifrån samhällskontraktet - förvaltningens svar på återremiss 2019-10-07 
Bilaga Förslag Program  Social hållbarhet - ökat innanförskap - förslag återremiss 2019-10-07 
Bilaga Program  Social hållbarhet - ökat innanförskap (förslag) 2019-10-07 
Bilaga Välfärdspolicy 2019-10-07 
Bilaga Anteckning till protokoller L, UP, KD 2019-10-07 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 16 oktober 2019 2019-10-07 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 14 oktober 2019 2019-10-07 
Protokollsutdrag - Beredningsuppdrag, BTS – Revidering av plan för ökad social hållbarhet 
från 2020, utifrån samhällskontraktet - styrdokument och beredningsskrivelse - Beredningen 
för Trygghet och stöd  
Protokollsutdrag - Beredningsuppdrag, BTS – Revidering av plan för ökad social hållbarhet 
från 2020, utifrån samhällskontraktet - styrdokument och beredningsskrivelse - Utskottet för 
Trygghet och stöd  
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Beslut  
Ärendet bordläggs. 

__________ 
 

Expedieras till:   

För kännedom till: 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-12-05 
Sida 47 (61) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 314/2019 

Fastställande av Kungälvs kommuns författningssamling 2020-2023 (Dnr 
KS2019/1537) 

 
Kommunens Policy för styrdokument (KS2016/0966) föranleder ett uppföljningsansvar av 
författningssamlingen. Kansliet åtog sig första gången 2016 att ta fram en förteckning över 
kommunens styrdokument. Syftet är att vid varje ny mandatperiod fastställa Kungälvs kommuns 
författningssamling (förkortat ”KKFS”), och med anledning av detta har en uppdaterad 
författningssamling tagits fram under året 2019. Författningssamlingen skall vara ett levande 
dokument, som kommer att uppdateras kontinuerligt efter att styrdokument antagits eller 
upphört, och fastställs varje ny mandatperiod. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Kungälvs kommuns 
författningssamling, daterad 2019-10-30, fastställs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fastställande av Kungälvs kommuns författningssamling 2020-2023 2019-09-
30 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 november 2019 2019-09-30 
Bilaga KKFS 2020-2023 2019-09-30 
Bilaga Dokument som ingår i nytt styrdokument alternativt upphör att gälla 2019-12-31 2019-
09-30 
Bilaga Aktuella taxor för kommunen per den 2019-10-30 2019-09-30 
Protokollsutdrag - Fastställande av Kungälvs kommuns författningssamling 2020-2023 - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  
Kungälvs kommuns författningssamling, daterad 2019-10-30, fastställs. 

__________ 
 
Expedieras till: Registrator  

För kännedom till: 
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 § 315/2019 

Svar på motion angående FN:s fördrag om kärnvapenförbud (Dnr 
KS2019/1564) 

 
Henry Larsson (V) har genom Björn Saletti (V) inkommit med en motion angående FN:s 
fördrag om kärnvapenförbud. 
 
I motionen föreslås: 
 
1. Att Kungälvs kommun antar och, som den första kommunen i Sverige, skriver under FN:s  
fördrag om förbud mot kärnvapen.  
2.  Att Kungälvs kommun informerar Sveriges regering om detta beslut och uppmanar 
regeringen att skriva under och ratificera FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen.  
 
Förslagen i motionen utgörs av angelägenheter som staten exklusivt ska ha hand om. 
Förslagen ligger således utanför kommunens kompetensområde och motionen bör därför 
avslås. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående FN:s fördrag om kärnvapenförbud 
Bilaga - Motion angående FN:s fördrag om kärnvapenförbud 
Protokollsutdrag KS § 368/28 

 

Beslut   
Ärendet bordläggs. 

 __________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 316/2019 

Svar på motion om efterrättsdag i skolan (Dnr KS2019/0247) 
Utskottet för bildning och lärande återremitterade förvaltningens motionssvar 2019-08-21 för 
fördjupad ekonomisk bedömning samt belysa möjliga näringsriktiga och sockerfria efterrätter 
inom nuvarande budgetram och regelverk.  
Tjänsteskrivelsen svarar på både motion samt återremiss.  
 
Måltidsservice arbetar utifrån både lagar, rekommendationer, kommunala riktlinjer och 
policys.  
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska skolmåltiderna vara kostnadsfria och näringsriktiga.  
Ett av det globala målen i Agenda 2030, är att halvera det globala matsvinnet per person i 
butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även 
förlusterna efter skörd.  
I läroplanen för grundskolan (Lgr 11) står det angivet att skolan ska ansvara för att varje elev 
efter genomgången grundskola "har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan, miljön och samhället".  
Kungälvs kommuns kostpolicy har som mål att varje medborgare som serveras måltider i 
kommunens verksamheter ska få god, väl sammansatt, näringsriktig och säker kost. Den ska 
innehålla tillräcklig mängd energi, näring samt ha rätt konsistens.  
Måltidsservice bedömer att efterrätter i skolan inte är rätt väg att gå i arbetet med minskat 
matsvinn då det strider mot rådande rekommendationer om sockerrika och näringsfattiga 
livsmedel.  
 
Idag pågår olika matsvinnsprojekt på lokal nivå där man i matråden (elever, lärare och 
måltidspersonal) ges möjlighet att påverka utbudet och maträtterna som serveras i skolan. På 
Kärna skola, Ytterbyskolan, Thorildskolan, Mimers hus gymnasieskola har man arbetat i 
matråden med att motivera eleverna att nå lokalt beslutade mål runt matsvinn. När dessa har 
uppnåtts har eleverna serverats den önskade maträtten. 
 
Måltidsverksamheten ser positivt på ett fortsatt och utökat samarbete runt matsvinn i de lokala 
matråden på varje skola.  
 
Förvaltningens förslag till beslut är att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Motionssvar om efterrättsdag i skolan 2019-09-23 
Bilaga KS2019_0247-7 - Protokollsutdrag - Motionssvar om efterrättsdag i skolan - Utskottet 
för Bildning och lärande 2019-09-23 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 21 augusti 2019 2019-09-23 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 21 augusti 2019 2019-09-23 
Bilaga Protokollsutdrag ungdomsfullmäktige 2019-05-14 minskat matsvinn 2019-09-23 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 19 februari 2019 2019-09-23 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 19 februari 2019 2019-09-23 
Bilaga motion fr UF om efterrättsdag 2019-09-23 
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Beslut  
Ärendet bordläggs. 

 __________ 
 
 
Expedieras till:   Anneli Thronsen 

För kännedom till: Anders Holm 
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 § 317/2019 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i valnämnden - Björn Holm (M) 
(Dnr KS2019/1861) 

 
Björn Holm (M) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i valnämnden. 
Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas utse en ny ledamot 
till valnämnden.  

 
 Beslutsunderlag  
 Avsägelse från uppdrag  
 
 Yrkanden  

 Anna Vedin (M): Moderaterna föreslår Gabriella Banehag (M) som ny ledamot i valnämnden.  
  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

 

Beslut 
1. Björn Holms (M) avsägelse från uppdrag som ledamot i valnämnden 

beviljas.  
2. Till ny ledamot i valnämnden utses Gabriella Banehag (M).  

__________ 
 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Internservice 

 För kännedom till Oskar Ivarsson och Martina Hammarström  
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 § 318/2019 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Förbo AB - Ulf 
Österman (S) (Dnr KS2019/1862) 

  
Ulf Österman (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Förbo AB. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas utse en 
ny ersättare till styrelsen.  

  
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  
 
Yrkanden  
Ingela Rossi (S): Socialdemokraterna föreslår Morgan Hedman (S) som ny ersättare i styrelsen 
för Förbo AB.  

  
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut 
1. Ulf Östermans (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för 

Förbo AB beviljas.  
2. Till ny ersättare i styrelsen för Förbo AB utses Morgan Hedman (S).  

__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Förbo AB  

 För kännedom till  
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 § 319/2019 

Val av revisor till stiftelsen Kungälvsbostäder (Dnr KS2018/1562) 
 

Revisionstjänster har upphandlats och avtal tecknats med KPMG. Enligt stiftelsen 
Kungälvsbostäders stadgar ska revisor utses av drätselkammaren i Kungälv. Eftersom 
begreppet drätselkammare inte längre används ställs förslaget till kommunfullmäktige. Som 
revisor i stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås den auktoriserade revisorn Johan Rasmussen, 
KPMG. 
 
Beslutsunderlag  
Skrivelse - Val av revisor till stiftelsen Kungälvsbostäder 
 

Beslut 
Som revisor i stiftelsen Kungälvsbostäder utses den auktoriserade revisorn 
Johan Rasmussen, KPMG. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Kungälvsbostäder  

 För kännedom till Ekonomienheten  
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 § 320/2019 

Val av ledamot till kommunstyrelsen efter vakant plats från 
Socialdemokraterna (Dnr KS2019/1657) 

 
Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot till kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-
01-01 till 2022-12-31 efter avsägelse från Maria Sparringsjö (S). 
 
Yrkanden  
Ingela Rossi (S): Socialdemokraterna föreslår Mats Frisell (S) som ny ledamot i 
kommunstyrelsen.  

  
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  
 

Beslut 
  Till ny ledamot i kommunstyrelsen utses Mats Frisell (S).   

__________ 
 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Internservice 

 För kännedom till  
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 § 321/2019 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i rådet för funktionshinderfrågor - 
Göran Mattson (UP) (Dnr KS2019/1890) 

 
Göran Mattsson (UP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i rådet för 
funktionshinderfrågor. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen 
beviljas utse en ny ledamot till rådet.  

 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

 
Yrkanden  
Ancy Wahlgren (UP): Utvecklingspartiet föreslår Mikael Adielsson (UP) som ny ledamot i 
rådet för funktionshinderfrågor.  

  
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

 

Beslut 
1. Göran Mattssons (UP) avsägelse från uppdrag som ledamot i rådet för 

funktionshinderfrågor beviljas.  
2. Till ny ledamot i rådet för funktionshinderfrågor utses Mikael Adielsson 

(UP).  
__________ 
 
 

 Expedieras till Bodil Ekstrand, Lönenheten, Renate Danielsson, Internservice 

 För kännedom till  
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 § 322/2019 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden - Ingemar 
Thorsson (V) (Dnr KS2019/1913) 

 
Ingemar Thorsson (V) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i 
överförmyndarnämnden. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen 
beviljas utse en ny ersättare till nämnden 

 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

 

Beslut 
1. Ingemar Thorssons (V) avsägelse från uppdrag som ersättare i 

överförmyndarnämnden beviljas.  
2. Platsen som ny ersättare i överförmyndarnämnden lämnas vakant tillsvidare.  

__________ 
 

 
 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Internservice, Länsstyrelsen, Oskar Ivarsson  

 För kännedom till  

 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-12-05 
Sida 57 (61) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 323/2019 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kungälvs kommuns pensionärsråd 
- Klaes-Göran Lundgren (UP) (Dnr KS2019/1921) 

 
Klaes-Göran Lundgren (UP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
Kungälvs kommuns pensionärsråd. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om 
avsägelsen beviljas utse en ny ledamot till rådet.  

 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  
 
Yrkanden  
Ancy Wahlgren (UP): Utvecklingspartiet föreslår Laila Persson (UP) som ny ledamot i 
Kungälvs kommuns pensionärsråd.  

  
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

 

Beslut 
1. Klaes-Göran Lundgrens (UP) avsägelse från uppdrag som ledamot i 

Kungälvs kommuns pensionärsråd beviljas.  
2. Till ny ledamot i Kungälvs kommuns pensionärsråd utses Laila Persson 

(UP).  
__________ 
 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Internservice, Emil Friberg  

 För kännedom till  
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 § 324/2019 

Interpellation till Victoria Dahlqvist (SD) om budget (Dnr KS2019/1948) 
 

Miguel Odhner (S) har inkommit med en interpellation ställd till Victoria Dahlqvist (SD) om 
budget. I interpellationen ställs följande frågor: 

 
Varför väljer Sverigedemokraterna att offentligt redovisa lägenhetsnummer i sin budgetmotion 
samtidigt som man talar om ”en politik som knuffar undan Kungälvsbor”. Är det inte så att alla som 
bor i Kungälv är just Kungälvsbor?  
 
• Varför är vill Sverigedemokraterna ”löpande redovisa den kommunala kostnaden som härrör 
mottagande av nyanlända och asylsökande” istället för att komma med konkreta förslag om hur 
Kungälv lyckas få ut ännu fler än 80 procent av våra nya medborgare i arbete och utbildning 
som klaras idag? Företagen, skolan och omsorgen behöver ju folk som vill jobba? Och varför 
vill Sverigedemokraterna endast redovisa kostnaderna?  
 
• Då Sverigedemokraterna från talarstolen basunerar ut ”har bidragsberoende bland utrikes födda 
dubblerats och uppgår idag till över 50 procent av Kungälvs totala försörjningsstöd” så undrar man över hur 
Sverigedemokraterna fått fram denna fakta? Ärenden för försörjningsstöd är sekretessbelagda 
och juridiskt kan man fråga sig om det ens är lagligt att upprätta listor utifrån grupper och 
etnicitet, är sådant inte viktigt för Sverigedemokraterna?  
 
• Varför är det viktigare att angripa kommunens nya medborgare än att angripa systemfel, 
byråkrati eller dålig ledning och styrning av kommunal verksamhet?  
 
• Sverigedemokraterna har föreslagit att Kungälv ska bryta mot lagen och bli rättshaverister. 
Alla kommuner måste ta emot nya medborgare. Sådan är lagen. Är det inte viktigt för 
Sverigedemokraterna att följa lagen?  
 
• Kungälvs kommun har numera stigande ekonomiska överskott. Över 140 kommuner har 
problem med sin ekonomi, i Kungälv har vi ett överskott på över 100 miljoner. I detta läge 
talar Sverigedemokraterna om att ”vi sjunker som en sten till havets botten”. Varför?  
 
• Det är tydligt att Sverigedemokraterna vill göra skillnad på medborgare och medborgare. Den 
stilla fråga som infinner sig, vilken är nästa grupp av medborgare att särredovisa, särbehandla 
och konstruera ekonomiska argument emot? Är det Kungälvsbor med en funktionsvariation, 
våra äldre eller vilka medborgare är nästa grupp?  
 
Victoria Dahlqvist (SD) besvarar interpellationen.  
 
Beslutsunderlag  
Interpellation till Victoria Dahlqvist (SD) om budget 
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Beslut 
  Interpellationen anses besvarad.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 325/2019 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Eva 
Qvistgaard (UP) (Dnr KS2019/1966) 

 
Eva Qvistgaard (UP) 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. Eva Qvistgaards (UP) avsägelse från uppdrag som ledamot i 

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

för att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige. 
__________ 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Internservice, Länsstyrelsen  

 För kännedom till  
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 § 326/2019 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – Mats Frisell 
(S) 

 
Mats Frisell (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  
 
Yrkanden  
Ingela Rossi (S): Socialdemokraterna föreslår Linda Åshamre (S) som ny ersättare i 
kommunstyrelsen.  

  
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

 

Beslut 
 

1. Mats Frisells (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
beviljas.  

2. Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses Linda Åshamre (S).  
__________ 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Internservice 

 För kännedom till  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















