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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-12-19 
Sida 2 (27) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 Bella Banehag (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 Sven Niklasson (SD)  
 Bertil Augustsson (SD) Ersättare för Niklas Andersson (SD) 
 Robert Kinhult (SD)  
 Mats Holmqvist (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
 Göran Södersved (SD)  
 Pernilla Wiklund (UP) Ersättare för Martin Högstedt (UP) 
 Leif Hasselgren (UP)  Ersättare för Ancy Wahlgren (UP) 
 Eva Wahlin (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Thomas Andersson (UP)  
 Rainer Hoffman (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (L)  
 Matilda Jansson (L)  
 Thomas Loong (L)  
 Cecilia Olsson (L)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Lena Bjurström (C)  
 Patrik Renström (C)  
 Hans Torwald (C) Ersättare för Jenny Alvstråle (C) 
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Anne-Christin Engwall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Ilona Waern (KD)  
 Erik Andreasson (V)  
 Björn Saletti (V)  
 Kenneth Gustafsson (V)  Ersättare för Knut Nordin (V) §§ 327-331 
 Henry Larsson (V) Ersättare för Knut Nordin (V) §§ 332-341 
 Lottie Lord (MP)  
 Lennart Wennerblom (MP) §§ 327-331 
 Kent Aulin (MP)  Ersättare för Lennart Wennerblom (MP) §§ 

332-341  
 

Ersättare Fredrik Gullbrantz (S)  
 Ulrica Brogren (S) §§ 327-331, kl. 17:00-19:30  
 Roberth Österman (M)  
 Lennart Jonsson (M)  
 Björn Hernius (M)  
 John Magnusson (SD)  
 Rolf Carlsson (SD)  
 Pierre Rehnlund (L)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Fredrik Thomasson (KD)  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-12-19 
Sida 3 (27) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 Johanna Salekärr (KD)  
 Henry Larsson (V)  
 Kent Aulin (MP)  

 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf 327-341 
 Fredrik Skreberg  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Pia Gillerstedt (S) Gun-Marie Daun (KD)  

 
Ej närvarande Lars-Gunnar Andersson (S)  
 Ingela Rossi (S)  
 Nils Carlson (S)  
 Susanne Jönsson (S)  
 Niklas Andersson (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Jenny Alvstråle (C)  
 Knut Nordin (V)  
 Billy Kaldemark (S)  
 Parker Ayewubo  
 Bo Franzon (M)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Simon Pasula (M)  
 Heine Nielsen (-)  
 Madeleine Ytterstedt (L)  
 Kenneth Frii (C)  
 Göran Ragndal (MP)  
   

 

 
  

Övriga deltagare Karolina Tolic  Kommunkansliet  
 Britta Malmberg (M) Ordförande beredningen för trygghet och stöd 
 Haleh Lindqvist  Kommundirektör  
 Martin Hollertz  Sektor samhälle och utveckling  
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 § 327/2019 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Pia Gillerstedt (S) och Gun-Marie Daun (KD). Ordföranden meddelar 
att protokollet justeras direkt efter sammanträdet.  
 

Beslut 
  Till justerare utses Pia Gillerstedt (S) och Gun-Marie Daun (KD).  

__________ 
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 § 328/2019 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden:  
 

- Information om beslut om efterträdarval  
- Val ersättare till överförmyndarnämnden efter vakant plats från Vänsterpartiet 
- Val av ersättare till kommunfullmäktiges valberedning efter vakant plats från Miljöpartiet  

 

Beslut 
  Föredragningslistan fastställs.  

__________ 
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 § 329/2019 

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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Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS – Revidering av plan för ökad social hållbarhet 
från 2020, utifrån samhällskontraktet - styrdokument och beredningsskrivelse 2019-12-05 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 20 november 2019 2019-12-05 
Bilaga Beredningsuppdrag, BTS – Revidering av plan för ökad social hållbarhet från 2020, 
utifrån samhällskontraktet - förvaltningens svar på återremiss 2019-12-05 
Bilaga Förslag Program  Social hållbarhet - ökat innanförskap - förslag återremiss 2019-12-05 
Bilaga Program  Social hållbarhet - ökat innanförskap (förslag) 2019-12-05 
Bilaga Välfärdspolicy 2019-12-05 
Bilaga Anteckning till protokoller L, UP, KD 2019-12-05 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 16 oktober 2019 2019-12-05 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 14 oktober 2019 2019-12-05 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 18 november 2019 2019-12-05 
Bilaga Anteckning till protokollet - UP (utskott) 2019-12-05 
Bilaga Skriftlig reservation - ärende 22 2019-12-05 
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  
Protokollsutdrag - Beredningsuppdrag, BTS – Revidering av plan för ökad social hållbarhet 
från 2020, utifrån samhällskontraktet - styrdokument och beredningsskrivelse - 
Kommunstyrelsen  
Protokollsutdrag - Beredningsuppdrag, BTS – Revidering av plan för ökad social hållbarhet 
från 2020, utifrån samhällskontraktet - styrdokument och beredningsskrivelse - 
Kommunfullmäktige  
Protokollsutdrag - Beredningsuppdrag, BTS – Revidering av plan för ökad social hållbarhet 
från 2020, utifrån samhällskontraktet - styrdokument och beredningsskrivelse - Utskottet för 
Trygghet och stöd  
 
Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Gun-Marie Daun (KD): Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan utifrån 
plan för ökad social hållbarhet där man också beaktar välfärdspolicyn. 
 
Miguel Odhner (S): Avslag på Gun-Marie Dauns (KD) yrkande.  
 
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 17:56-18:01.  

 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut i punkt 1 och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget.  
 
Omröstning begärs inte.  
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Ordföranden ställer Miguel Odhners (S) yrkande mot Gun-Marie Dauns (KD) 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 Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 39 ja-röster och 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta Miguel Odhners (S) 
yrkande. 

Beslut  
1. Program för social hållbarhet med förvaltningens förslag på tillägg antas.  
2. Välfärdspolicyn upphör att gälla.  

__________ 
  

Samtliga närvarande ledamöter av Liberalerna, Utvecklingspartiet, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.  
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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 § 330/2019 

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. Kommunstyrelsen föreslår att 
motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Motionssvar om efterrättsdag i skolan 2019-10-09 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 november 2019 2019-10-09 
Bilaga Anteckning till protokollet från M, C och S - KS 2019-11-13 - efterrättsdag 2019-10-09 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 21 augusti 2019 2019-10-09 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 19 februari 2019 2019-10-09 
Bilaga motion fr UF om efterrättsdag 2019-10-09 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 16 oktober 2019 2019-10-09 
Protokollsutdrag - Motionssvar om efterrättsdag i skolan - Utskottet för Bildning och lärande  
Protokollsutdrag - Motionssvar om efterrättsdag i skolan - Kommunstyrelsen  
Protokollsutdrag - Motionssvar om efterrättsdag i skolan - Kommunfullmäktige  
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Yrkanden  
Anna Vedin (M): Motionen anses besvarad.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut  
Motionen anses besvarad. 

__________ 
 
 
Expedieras till:   Anneli Thronsen 

För kännedom till: Anders Holm 
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 § 331/2019 

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 2019-10-21 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 november 2019 2019-10-21 
Bilaga motion 2019-10-21 
Protokollsutdrag - Svar på motion angående FN:s fördrag om kärnvapenförbud - 
Kommunstyrelsen  
Protokollsutdrag - Svar på motion angående FN:s fördrag om kärnvapenförbud - 
Kommunfullmäktige  
 
Yrkanden  
Assar Wixe (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut   
Motionen angående FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen avslås.  

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 332/2019 

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 
oundviklig. Hänsyn är tagen till politikernas punkt 43 i det gemensamma åtgärdsprogrammet 
för en stabil och jämn taxeutveckling i Kungälvs kommun.  
 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
Anläggningsavgift 
 
Förvaltningen föreslår att anläggningsavgiften för 2020 är oförändrad för nedanstående 
(vatten (V), spillvatten (S), dagvatten (D)): 
 

1. Anläggningsavgiften lämnas oförändrad för år 2020.  
2. 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 för år 2020. 

3. 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 också oförändrad på 470 930 kr inkl moms för år 2020. 

 
Brukningsavgifter 
Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig avgift. 
 
 Fast avgift höjs enligt nedan: 

o Fast avgift för vattenmätare, föreslås höjas 5% för år 2020 
o Fast avgift för dagvatten, föreslås inte höjas (0%) år 2020 

 Rörlig avgift föreslås höjas 7%. Den rörliga avgiften blir därmed 30,12 kr/m3 för vatten 
och spillvatten för år 2020. 
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Exempel: 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%.  
 
Exempel: För flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en årlig 
vattenförbrukning 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 verksamhetsområde (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) 
Anläggningsavgiften är reducerad för föreningarna med upp till 80% vid avtalsskrivningen för 
att de bygger och driver sitt eget nät från anslutningspunkten. Någon ytterligare 
anläggningsavgift kommer inte att debiteras. 
Brukningsavgiften som används för fastigheterna/småhusen som ingår i föreningarna har fram 
till nu haft en lägre brukningsavgift än vad småhusen inom verksamhetsområdet har. 
Uttaget av brukningsavgift för fastigheter utom verksamhetsområde som ingår i 
samfällighetsförening eller likvärdig förening kommer förutom den rörliga avgiften även att 
betala en fast avgift per ansluten fastighet och ersätter därmed dagens mätaravgift som 
försvinner. 
 
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 per år från 2020.  
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige:  
 

1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas 
att gälla från och med 2020-01-01. 

2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2018/1500-1 upphör att gälla från och 
med 2019-12-31. 

 
Kommunfullmäktiges beslut §256/2019, 2019-11-07, enligt nedan har vunnit laga kraft: 

 
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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Styrdokument - VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2020 2019-09-19 
Bilaga VA-taxa samt inkopplingsavgift - ny version 2019-09-19 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 november 2019 2019-09-19 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 5 december 2019 2019-09-19 
Bilaga Protokollsutdrag KS § 460-2019 - VA-taxa med inkopplingavgift 2020 2019-09-19 
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Bilaga Förslag VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2020 + rev bilaga 2019-09-19 
Protokollsutdrag - Styrdokument - VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2020 - 
Kommunfullmäktige  
Tjänsteskrivelse - VA-taxa samt inkopplingsavgift - ny version 
Protokollsutdrag - Styrdokument - VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2020 - 
Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget i punkt 4.  
 
1. VA-taxa för Kungälvs kommun allmänna vatten och avloppsanläggning antas att gälla från 

och med 2020-01-01 
 
2. VA taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2018/1500-1 upphör att gälla från och med 
2019-12-31 
 
3. Brukningsavgift införs enligt gällande VA-taxa för föreningsanslutna bostadsbebyggda 
fastigheter som använder kommunalt vatten och avlopp. Kommunen ska erbjuda samtliga 
föreningar att mot särskilt avtal fakturera varje enskild bebyggd fastighet för att eliminera 
ökad administration och likviditetsproblem för föreningarna. De föreningar som tecknar 
sådant avtal erhåller också en reduktion på den fasta brukningsavgiften med 20%. 
 
4. Med möjlighet till justering av den fasta avgiften i punkten 3 ges kommunstyrelsen i 
delegation och uppdrag att under första kvartalet 2020 föra en dialog med VA-
föreningarna och om möjligt komma överens med föreningarna, eller av dem utsedda 
företrädare, om reviderade avtal. Uppdraget innefattar även eventuellt övertagande av VA-
föreningens verksamhet, om föreningen så önskar. 
 
Uppdraget ska ske utifrån principen om att VA kollektivet ska bära sina egna kostnader 
och genomföras utifrån en så skälig och rättvis taxa som möjligt enligt LAV (lagen 
2006:412 om allmänna vattentjänster).  
 
Redovisning av uppdraget ska ske till kommunfullmäktige 1:a halvåret 2020. 
 
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 18:45-18:55.  
 

Elisabeth Mattsson (L): Ärendet återremitteras med uppdrag till kommunstyrelsen att: 
se över avgifter och avtal för VA-föreningarna. 2. Kommunstyrelsen skall uppdra åt 
förvaltningen att föra en dialog med representanter för VA-föreningarna under arbetets gång. 
 
Fredrik Daun (KD): 
  
För VA-anslutningar utanför Verksamhetsområde påförs ingen brukningsavgift. Mätaravgiften 
behålls enligt tidigare avtal. Nödvändig finansiering bekostas av hela VA-kollektivet genom 
generellt ytterligare höjda avgifter. 
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Miguel Odhner (S): Avslag på Fredrik Dauns (KD) yrkande.  
 
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 19:25-20:00 

 
Propositionsordning 1 
Ordföranden ställer Elisabeth Mattssons (L) yrkande om återremiss mot avgörande idag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs på dagens sammanträde. 
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till avgörande på dagens sammanträde och  
Nej-röst för bifall till att ärendet återremitteras.   
 
Omröstningsresultat  
Med 31 ja-röster och 28 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet avgörs på dagens 
sammanträde.  
 
Propositionsordning 2  
Ordföranden ställer Miguel Odhners (S) yrkande mot Fredrik Dauns (KD) 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 Fredrik Dauns (KD) yrkande.   
 
Omröstningsresultat  
Med 31 ja-röster och 28 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta Miguel Odhners 
yrkande. 

Beslut 
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas att 

gälla från och med 2020-01-01.  
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2018/1500-1 upphör att gälla från och med 

2019-12-31.  
3. Brukningsavgift införs enligt gällande VA-taxa för föreningsanslutna 

bostadsbebyggda fastigheter som använder kommunalt vatten och avlopp. 
Kommunen ska erbjuda samtliga föreningar att mot särskilt avtal fakturera varje 
enskild bebyggd fastighet för att eliminera ökad administration och 
likviditetsproblem för föreningarna. De föreningar som tecknar sådant avtal 
erhåller också en reduktion på den fasta brukningsavgiften med 20%. 

4. Med möjlighet till justering av den fasta avgiften i punkten 3 ges kommunstyrelsen 
i delegation och uppdrag att under första kvartalet 2020 föra en dialog med VA-
föreningarna och om möjligt komma överens med föreningarna, eller av dem 
utsedda företrädare, om reviderade avtal. Uppdraget innefattar även eventuellt 
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övertagande av VA-föreningens verksamhet, om föreningen så önskar. 
 
Uppdraget ska ske utifrån principen om att VA kollektivet ska bära sina egna 
kostnader och genomföras utifrån en så skälig och rättvis taxa som möjligt enligt 
LAV (lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster).  
 
Redovisning av uppdraget ska ske till kommunfullmäktige 1:a halvåret 2020. 

__________ 
Samtliga närvarande ledamöter av Liberalerna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Utvecklingspartiet reserverar sig mot beslutet.  
 
Anteckning till protokollet lämnas av Anders Holmensköld (M) – Se bilaga  
 
Expedieras till:  Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik 

För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik/SHB 
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§ 333/2019

Exploateringsavtal för Rollsbo Västerhöjd Rollsbo 6:12 mfl (Dnr 
KS2019/0487) 

Exploatörerna och kommunen har tecknat ett samverkansavtal, 2016-12-05, som reglerar 
förutsättningarna för planering och exploatering av projektet. Samverkansavtalet ska ersättas 
med föreslaget exploateringsavtal. Detaljplanearbetet har drivits som en byggherredriven 
detaljplan. Aktuell detaljplan Rollsbo Västerhöjd. 

Exploatörerna är Bokab, ägare till Rollsbo 1:32, som delvis ligger inom detaljplanen, Ytterbygg 
AB, ägare till Rollsbo 6:12, och Lars-Rune Nordgren, ägare till Ytterby-Ryr 1:1, som delvis 
ligger inom detaljplanen. Kommunen äger en liten del av planområdet, del av Ulvegärde 2:1, 
en del är allmän plats och den andra delen är industri (kvartersmark). 

Exploatörerna ska bygga ut all allmän plats och allmänna VA-anläggningar inom detaljplanen 
för att sedan lämna över anläggningarna till kommunen.Föreslaget exploateringsavtal anger 
villkoren för genomförandet av den planerade exploateringen inom Rollsbo Västerhöjd och 
förvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande säkerställs genom 
kommunfullmäktiges godkännande av föreslaget exploateringsavtal. Förvaltningen anser dock 
att två osäkerheter fortfarande föreligger gällande frågor om grundvatten och risk för störande 
verksamhet från fastighetsägare utanför detaljplanen, dessa frågor behandlas i ärendet för 
detaljplanens antagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal för Rollsbo Västerhöjd Rollsbo 6:12 mfl 2019-10-25 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 december 2019 2019-10-25 
Bilaga Exploateringsavtal Rollsbo Västerhöjd undersk explo 2019-10-25 
Bilaga Ersättningsavtal med bilaga från Bokab 
Bilaga - Fördelningsavtal mellan Bokab och Ytterbygg AB 
Bilaga - sammanfattning grundvattenfrågan 
Protokollsutdrag - Exploateringsavtal för Rollsbo Västerhöjd Rollsbo 6:12 mfl - 
Kommunstyrelsen  

Beslut 
1. Upprättat exploateringsavtal godkänns.
2. Upprättat ersättningsavtal godkänns.
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att

underteckna upprättat exploateringsavtal och ersättningsavtal.
__________ 
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§ 334/2019

Detaljbudget politisk verksamhet 2020 (Dnr KS2019/1939) 
Kommunstyrelsen fick i samband med Rambudget 2020-2023 med utblick 2027 i uppdrag att i 
samråd med kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska 
organisationen inom ramen 17 mkr (Dnr KS2019/0404-2) Förslaget ska redovisas för beslut i 
kommunfullmäktige.  

En budget inom ramen 17 mkr är framarbetad. Kommunrevisionens budget är särredovisad. 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna budgeten för den politiska organisationen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Detaljbudget politisk verksamhet 2020 2019-12-04 
Bilaga Protokollsutdrag KS § 430-2019 - Detaljbudget för politisk verksamhet 2019-12-04 

Yrkanden 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Omröstning begärs inte. 

Beslut  
Kommunstyrelsen ram om 17 mkr fördelas med 8720 tkr till 
kommunfullmäktige, varav 470 tkr avser arvoden för revisionen och 900 tkr 
avser revisionstjänster och 8280 tkr till kommunstyrelsen. 

__________ 

Expedieras till: Pia Jakobsson 

För kännedom till: 
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§ 335/2019

Revidering av Reglemente för intern kontroll (Dnr KS2019/1670) 

I samband med ny mandatperiod ska kommunens styrdokument revideras med vissa 
undantag. Reglemente för intern kontroll har reviderats och vissa redaktionella ändringar har 
gjorts. Text under nya rubriker har lagts till. Sakinnehållet är inte förändrat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Revidering av Reglemente för intern kontroll 2019-10-31 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 december 2019 2019-10-31 
Bilaga Reglemente för intern kontroll -Reviderat 2019 2019-10-31 
Protokollsutdrag - Revidering av Reglemente för intern kontroll - Kommunstyrelsen 

Beslut 
Reviderat reglemente för intern kontroll fastställes. 

__________ 

Expedieras till: Sociala myndighetsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Valnämnden, Överförmyndarnämnden 
Arvodesnämnden 

För kännedom till: Kommunrevisionen 
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 § 336/2019 

Ungdomsfullmäktiges budget 2020 (Dnr KS2019/1818) 
 

Ungdomsfullmäktige har ett eget anslag inom ramen för kommunfullmäktiges budget. Det  
budgetförslag som ungdomsfullmäktige enas om ska också antas av kommunfullmäktige efter  
att ha beretts av kommunstyrelsen. Ungdomsfullmäktiges anslag för 2020 är 100 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag UF § 38/2019 
Protokollsutdrag KS § 434/2019 

Beslut  
1. Ungdomsfullmäktiges budget om 100 000 kronor för 2020 går till 

evenemanget Sommarstart. 
 

2. Projektgruppen från ungdomsfullmäktige ska tillsammans med personal 
från trygga ungdomsmiljöer arbeta fram ett specifikt tema som genomsyrar 
evenemanget 2020. 

__________ 
 

 Expedieras till Thomas Hermansson, Trygga ungdomsmiljöer 
Alaa Awad, Trygga ungdomsmiljöer 

 För kännedom till  
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§ 337/2019

Säkerhet och trygghetspolicy (Dnr KS2019/1909) 

Området säkerhet och trygghet är inte definierat i en enskild lag, men kan ses omfatta allt 
arbete mot kriser, olyckor och brott som kan drabba medborgare, företag och kommunens 
verksamheter och medarbetare.  

Uppfattningen av kommunen som trygg, säker, trivsam och tillgänglig ökar sannolikt 
engagemanget och viljan att delta och påverka. En känsla av trygghet är en viktig faktor vid 
valet av ort att besöka, flytta till eller etablera sin verksamhet i.  

Genom att definiera området i en policy ges både förvaltning och bolag en tydligare inriktning 
för att skapa ett tryggare Kungälv.  

Förvaltningen och därefter kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policyn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tjänsteutlåtande- Säkerhet och trygghetspolicy 2019-11-27 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 december 2019 2019-11-27 
Bilaga Säkerhet och trygghetspolicy 2019-11-27 
Protokollsutdrag - Tjänsteutlåtande- Säkerhet och trygghetspolicy - Kommunstyrelsen 

Beslut 
Upprättat förslag till policy antas. 

__________ 

Expedieras till Peter Svensson 

För kännedom till 
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 § 338/2019 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, 
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - 
Avseende 2019, kvartal 2 (Dnr KS2019/0934) 

 
Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till 
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS, 
som inte har verkställts inom 3 månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden 
ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för dröjsmål. Det 
samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal fortfarande inte 
har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. 
 
Registreringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär att 
det som rapporteras in för kvartalet, gäller beslut som är tagna minst tre månader bakåt i tiden. 
Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut under 
det kvartal som rapporteringen sker. 
 
Rapporteringen sker enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS och att inte fullgöra sin rapportering är 
ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har 
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). En statistikrapport till 
Kommunfullmäktige har sammanställts över de individrapporter som 
anmälts till IVO (bilaga 2). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, samt 
enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Avseende 2019, kvartal 2 
2019-12-05 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 december 2019 2019-12-05 
Bilaga Protokollsutdrag - Sociala myndighetsnämnden - 10 oktober 2019 2019-12-05 
Bilaga Planering Ej verkställda beslut 2019-12-05 
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till KF kvartal 2, 2019 2019-12-05 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 18 november 2019 2019-12-05 
Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, 
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Avseende 2019, 
kvartal 2 - Utskottet för Trygghet och stöd  
Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, 
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Avseende 2019, 
kvartal 2 - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut kvartal 2, 2019” antecknas till protokollet. 
__________ 
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Expedieras till:   Lena Arnfelt , Kommunrevisionen  
 

För kännedom till: Elisabeth Andersson, Anne-Marie Lagerqvist, Greger Andersson, Susanne Ek, Monica Fundin  
Eric Svärd 
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§ 339/2019

Information om beslut om efterträdarval (Dnr KS2019/2043) 

Länsstyrelsen har utsett Leif Hasselgren (UP) till ny ersättare i kommunfullmäktige för 
perioden 5 december 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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§ 340/2019

Val ersättare till överförmyndarnämnden efter vakant plats från 
Vänsterpartiet (Dnr KS2019/1913) 
Kommunfullmäktige ska välja en ny ersättare till överförmyndarnämnden efter vakant plats 
från Vänsterpartiet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Val ersättare till överförmyndarnämnden efter vakant plats från Vänsterpartiet 
2019-12-18 

Yrkanden  
Erik Andreasson (V): Vänsterpartiet föreslår Liza Svanberg (V) som ny ersättare i 
överförmyndarnämnden. 

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

Omröstning begärs inte. 

Beslut  
Till ny ersättare i överförmyndarnämnden utses Liza Svanberg (V). 

__________ 

Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice, Oskar Ivarsson 

För kännedom till Länsstyrelsen 
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§ 341/2019

Val av ersättare till kommunfullmäktiges valberedning efter vakant plats 
från Miljöpartiet (Dnr KS2019/0328) 
Kommunfullmäktige ska välja en ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter vakant 
plats från miljöpartiet. Miljöpartiet föreslår att Lennart Wennerblom (MP) utses till ny 
ersättare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Val av ersättare till kommunfullmäktiges valberedning efter vakant plats från 
Miljöpartiet 2019-12-18 

Beslut 
Till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utses Lennart Wennerblom 
(MP). 

__________ 

Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice 

För kännedom till 


















