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 § 36/2020 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare utses Anders Holmensköld (M) och Gun-Marie Daun (KD). Ordföranden 
meddelar att protokollet justeras måndagen den 6 april.  

 

Beslut 

  Till justerare utses Anders Holmensköld (M) och Gun-Marie Daun (KD).  
__________ 
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 § 37/2020 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.  
 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.   
__________ 
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 § 38/2020 

Information om beslut om efterträdarval (Dnr KS2020/0600) 
 

Länsstyrelsen har utsett Maria Steen (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige för perioden 5 
mars 2020 till och med den 14 oktober 2022.  
 
Länsstyrelsen har utsett Emmy Hansson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige för perioden 
5 mars 2020 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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 § 39/2020 

Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsens ordförande, Miguel Odhner (S), ger en lägesrapport till 
kommunfullmäktige om kommunens arbete med anledning av Covid-19.  

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 40/2020 

Granskning av intern kontroll ekonomiprocesser 2019 (Dnr KS2020/0516) 
 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en 
granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser. Syftet med granskningen är att ge 
kommunens revisorer underlag för bedömningen av kommunens redovisning och interna 
kontroll.  Granskningen av den interna kontrollen omfattar följande processer:  
 

 Bokslutsprocessen  
 Löneprocessen  
 Inköp- och utbetalningsprocessen  
 Investeringsprocessen (anläggningstillgångar)  
 Exploateringsprocessen  
 Efterlevnad av finanspolicy 

 
Granskningen omfattar också momsredovisning, intäkter inklusive kravrutiner samt 
övergripande resultatanalys och kontoanalyser på väsentliga intäkts- och kostnadskonton.  
 
I bifogad rapport ges en beskrivning av gjorda iakttagelser. I rapporten lämnas också ett antal 
rekommendationer för vissa av dessa processer. Kommunrevisionen önskar senast den 13 maj 
2020 få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som kommunstyrelsen planerar att vidta med 
anledning av bifogad rapport och de rekommendationer som redovisas.  
 
Granskningen översänds till kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Beslutsunderlag  
Missiv - Granskning av intern kontroll ekonomiprocesser 2019 
Rapport - Granskning av intern kontroll ekonomiprocesser 2019 

 

Beslut 

Granskning av intern kontroll ekonomiprocesser 2019 antecknas till protokollet.  
__________ 
 

 Expedieras till Pia Jakobsson  

 För kännedom till  
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 § 41/2020 

Grundläggande granskning 2019 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en 
grundläggande granskning. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag inför 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed. 
 
I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder 
här rapporten till kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, sociala 
myndighetsnämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden samt kommunfullmäktige för 
kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens 
granskningar. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har 
säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 
samt att kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och valnämnden i allt väsentligt följer 
kommunens anvisningar avseende uppföljning och rapportering. Det finns dock 
utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, sociala 
myndighetsnämndens samt valnämndens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern 
kontroll. Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar är den sammanfattande bedömningen 
att beredningarna inte till fullo har arbetat med sitt uppdrag i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Utifrån granskningen lämnades rekommendationer till kommunstyrelsen , miljö- och 
byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden, valnämnden samt kommunfullmäktiges 
beredningar. Dessa framgår av den samlade bedömningen i kapitel nio. 
 
Kommunrevisionen önskar, senast den 27 juni 2020, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden, valnämnden 
samt kommunfullmäktiges beredningar planerar att vidta med anledning av bifogad rapport 
och de områden som uppmärksammats ovan. 
 
Granskningen översänds till kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Beslutsunderlag  
Missiv - Grundläggande granskning 2019 
Bilaga - Kungälvs kommun Grundläggande granskning 2019 

Beslut 

  Grundläggande granskning 2019 antecknas till protokollet.  
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 42/2020 

Årsredovisning och koncernbokslut 2019 (Dnr KS2020/0303) 
Årets resultat för kommunen och dess bolag ska fastställas i samband med att årsredovisningar 
för det gångna året lämnas. 
 
Alla finansiella mål är uppfyllda och verksamhetens resultatmål visar god måluppfyllese. God 
ekonomisk hushållning uppnås.  
 
Kungälvs Energis styrelse har i samband med sitt årsbokslut fattat beslut om att föreslå 
bolagsstämman en utdelning till ägaren om 12,838 mkr - 5 mkr avser beslut om efterutdelning 
2019. 5 mkr avser extra utdelning 2020 samt 2,838 mkr avser utdelning enligt ägardirektiv.  
 
I samband med att bolagen presenterar årsredovisningar i kommunstyrelsen redogör de även 
för pågående arbete med anledning av Covid-19.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning och koncernbokslut 2019  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 mars 2020  
Bilaga Anteckningar till protokollet från SD och KD - KS 2020-03-18  
Bilaga Årsredovisning kungälvs kommun 2019 2020-03-10 
Bilaga Anteckning till protokollet från L, UP och V - KS 2020-03-18  
Bilaga Verksamhetsberättelse VA 3.0 200326  
Bilaga Årsredovisning Bokab 2019  
Bilaga Årsredovisning Borf 2019  
Bilaga Årsredovisning Kungalvsbostader 2019  
Bilaga Årsredovisning Kungälv energi 2019  
Bilaga 0.Styrelsens försäkran till KS 2020-02-20, påskriven  
Bilaga AB Kongahälla, ÅR 2019  
Bilaga Bagahus AB ÅR 2019  
Bilaga Verksamhetsberattelse 2019 BoL  
Bilaga Verksamhetsberattelse 2019 SoU  
Bilaga Verksamhetsberattelse 2019 ToS  
Bilaga Granskningsrapport SOLTAK AB 2019_slutlig 
Bilaga SOLTAK AB Granskningsredogörelse 2019_Slutversion  
Bilaga Årsredovisning SOLTAK AB 2019 inkl. revisionsberättelse  
Protokollsutdrag - Årsredovisning och koncernbokslut 2019 - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
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Omröstning begärs inte.  

 Beslut  
1. Årsredovisningen 2019 för Kungälvs kommun godkänns. 
2. Redovisningen av VA-verksamheten godkänns. 
3. Verksamhetsberättelsen för Intern kontroll godkänns. 
4. Koncernredovisningen 2019 för koncernen Kungälv Energi AB, Bohusläns 

kommunala Exploaterings AB (BOKAB), de vilande bolagen AB Kongahälla och 
Bagahus AB, Bohus räddningstjänstförbund samt stiftelsen Kungälvsbostäder 
godkänns. 

5. Ombud vid bolagens ordinarie bolagsstämmor får i uppdrag att föreslå och rösta 
för att respektive balans och resultaträkning fastställs och att utdelning till ägaren 
ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag. 

6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån bokslut 2019 och pågående 
Rambudgetprocess 2021-2024 uppta bolagsdialog om en långsiktigt högre nivå av 
utdelning och gemensamma kostnadssänkande åtgärder för såväl koncern som 
kommun. Dialogen skall ske i samråd med ekonomiberedningens presidium. 

__________ 
 

Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av 
Liberalerna, Utvecklingspartiet och Vänsterpartiet – Se bilaga   

 
Expedieras till: Pia Jakobsson  

För kännedom till: 
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 § 43/2020 

Årsbokslut 2019 - Investerings- och driftsprogram (Dnr KS2020/0443) 
 

En uppföljning av alla projekt inkluderade i investeringsprogrammet har utförts. Budgetar för 
64 olika projekt har följts upp och förändringar har rapporterats i totalt 10 stycken.  
Utifrån uppföljningen föreslås ändrade budgetar i enskilda projekt, redovisas avvikelser i 
projekt som är i slutskedet samt föreslår projekt som behöver få godkänt för att starta 
byggnation (aktualiseras).  
 
Vid jämförelse med den totala ramen är prognosen för skatt och avgift inom tilldelad ram för 
perioden. För medfinansieringen är prognosen i stort sett oförändrad i jämförelse med 
investeringsprogrammet och ligger 30 Mkr över den tilldelade ramen. Nuvarande ram antogs 
våren 2019 och förväntas redigeras under 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsbokslut 2019 - Investerings- och driftsprogram  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 mars 2020  
Protokollsutdrag - Årsbokslut 2019 - Investerings- och driftsprogram - Kommunstyrelsen  

Beslut   

1. Ny budget för följande objekt enligt tabell 1 antas: 
Solhaga äldreboende   
Aröd etapp 1    
Håffrekullen    
Liljedal 

2. Följande objekt aktualiseras för byggnation: 
Vedhall VA 
Åtgärder Sparråshallen 
 

3. 2019 års uppföljning av investerings- och driftsprogrammet godkänns.  
__________ 
 

 Expedieras till Pia Jakobsson 

 För kännedom till  
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 § 44/2020 

Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2019 - Beslut om 
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar (Dnr KS2020/0654) 

 
De, av fullmäktige utsedda revisorerna, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet 
som bedrivits i kommunens företag. 
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till 
fullmäktige. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. I bifogad 
redogörelse redogörs för årets granskningsinsatser.  
 
Kommunrevisionen bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Kungälvs 
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Kommunrevisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undantag 
för att kommunen inte följer lag om kommunal redovisning kap 5 § 4, pensions-utbetalningar. 
Kommunen redovisar 669,3 mnkr som avsättning i balansräkningen i stället för som en 
upplysning utanför balansräkningen. Kommunens redovisning av pensioner innebär också att 
årets resultat är 22,6 mnkr högre redovisat än om lagen följts. 
 
Kommunrevisionen bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll 
har varit tillräcklig. 
 
Kommunrevisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.   
 
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

 
Kommunrevisionen åberopar bifogad redogörelse där årets granskningsinsatser framgår. I 
dessa har utvecklingsområden identifierats och rekommendationer lämnats.  
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Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2019  
Bilaga - Redogörelse för revision år 2019 

Beslut 

1. Kommunrevisionens revisionsberättelse antecknas till protokollet.  
 

2. Samtliga styrelser, nämnder och beredningar samt enskilda förtroendemän i 
dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  

 
3. Ombud vid bolagens ordinarie bolagsstämma får i uppdrag att föreslå 

beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och företagsledning för år 2019. 
__________ 
 
Det antecknas till protokollet att de ledamöter i fullmäktige som även var ledamöter i aktuella 
nämnder, beredningar och styrelser inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet i den del som angår 
ledamoten. 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 45/2020 

Bostadsförsörjningsprogram 2020-2022 (Dnr KS2019/1645) 
 

Bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar och riktlinjer för perioden 2019-2022 utgår 
från redan beslutad styrning genom kommunfullmäktiges strategiska mål, förvaltningens 
verksamhetsplan 2020-2022 samt dess relation till andra vägledande och övergripande 
styrdokument, till exempel Översiktsplan 2010, Program för social hållbarhet, Energiplan, 
Funktionshinderpolitiska programmet, Lokalbehovsanalysen och den trafikplan 
som är under framtagande. Överenskommelser som tagits fram inom GR ligger också till 
grund för bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1386) ska riktlinjer för 
bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige vid varje mandatperiod. 2017 antogs 
Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2017 – 2019. Förvaltningen har arbetat 
fram förslag till ett nytt bostadsförsörjningsprogram för perioden 2020-2022, se bilaga 1. 
Programmet var på remiss under perioden 2019-12-03 till 2019-12-16 till 
Göteborgsregionens Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen samt 
angränsande kommunerna Lilla Edet, Stenungssund, Tjörn, Göteborg och Ale. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Bostadsförsörjningsprogram 2020-2022  
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 3 mars 2020  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 mars 2020  
Bilaga Reservation med anteckning fra°n SD till KS-2020-03-18  
Bilaga Anteckning till protokollet från S - KS 2020-03-18  
Bilaga REDOGÖRELSE AV INKOMNA YTTRANDEN  
Bilaga Bostadsförsörjningsprogram 2020-2022    
Protokollsutdrag - Bostadsförsörjningsprogram 2020-2022 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling  
Protokollsutdrag - Bostadsförsörjningsprogram 2020-2022 - Kommunstyrelsen  

Beslut  

1. Upprättat förslag till Bostadsförsörjningsprogram 2020-2022 antas med 
korrigeringar gällande övergripande politiska mål. 

2. KS2017/0620 Bostadsförsörjningsprogram 2017-2019 utgår 
3. KS2013/5-9Bostadsförsörjningsprogram 2013-2022 utgår.  

__________ 
 
Samtliga närvarande ledamöter av Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar 
en anteckning till protokollet – Se bilaga  
Expedieras till:       

För kännedom till:  Anna Ulvehed, Torbjörn Nilsson,  Jenny Bjönness Bergdahl,  Lena Arnfelt,  
Åsa Berglie, Johan Bergkvist, Johan Sjöholm,  Sofia Samuelsson, Daniel Markänger,  
Fredric Norrå 
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 § 46/2020 

Förslag till revidering av tillämpningsanvisningar för OPF-KL (Dnr 
KS2019/1867) 

 
Kommunfullmäktiges ordförande har fört särskild dialog med Demokratiberedning och 
gruppledare. Efter dialog med gruppledarna står det tydligt att det finns en samstämmighet att 
göra justeringar i gällande regelverk för OPF. 
 
På senare år har vi sett en åtstramning av reglemente, regelverk och villkor för 
förtroendevalda. Det är bra. Politikens budget är sänkt för mandatperioden, ingen uppräkning 
och det råder allmän restriktivitet enligt kommunfullmäktiges beslut och kommunstyrelsens 
uppföljning.  
 
PBF-reglementet är en modell som kommuner och landsting kan välja att använda om 
respektive fullmäktigeförsamling väljer att göra det. Det blir då ett avtal mellan den 
förtroendevalde och dess kommun. Det är inte ett avtal som förhandlas mellan SKL och 
förtroendevalda, eller mellan SKL och kommuner eller landsting. Det är inte tvingande och 
kan förändras lokalt om fullmäktige väljer detta.  
 
Kungälv tillämpar i all väsentlighet SKL modellen liksom de flesta kommuner och landsting. 
Det är rimligt att det som väljer att lämna arbetsmarknaden för att ägna tid för 
demokratiarbete - ska ha liknande förutsättningar i landet. Kommunfullmäktige har i dnr 
KS2018/1881 antagit OPF-KL 18. Enligt OPF-KL §6 andra stycket har det beslutats att det 
första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomst. 
De två följande åren undantas ett prisbasbelopp från samordningen.  

 
Alla förstår att livsinkomstprincipen och att arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för 
utformningen av nuvarande modell från SKL. Fattade beslut skall följas och rätt ska vara rätt, 
men för framtiden krävs en ändring som inte kan vänta.  
 
Det är rimligt att det finns bra villkor för omställning när en förtroendevald lämnar uppdrag 
för återinträde på arbetsmarknaden. Men det är inte rimligt att kunna uppbära dubbla 
ersättningar vid förvärvsarbete under 1 år.  
 
Kungälvs kommun ska utgå från principen att ekonomiskt omställningsstöd alltid ska 
samordnas med förvärvsinkomst. Detta är rimligt utifrån vikten att förstärka förtroende för 
demokratin och folkvalda och av ekonomiska skäl för kommunen. Samordningen omfattar 
även inkomst av tjänst från eget företag eller liknande, och avgörs av pensionsmyndigheten fall 
till fall.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Förslag till revidering av tillämpningsanvisningar för OPF-KL  
Bilaga Protokollsutdrag - Demokratiberedningen - 20 februari 2020  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 mars 2020  
Bilaga Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 11 mars 2020  
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Bilaga Tillämpningsanvisningar för OPF-KL med synliga ändringar  
Protokollsutdrag - Förslag till revidering av tillämpningsanvisningar för OPF-KL - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

Upprättat förslag till revidering av tillämpningsanvisningar för OPF-KL antas 
och gäller från och med 2020-05-01. 

__________ 
 

Expedieras till:    

För kännedom till:  
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 § 47/2020 

Beslut om kommunal parkeringsövervakning (Dnr KS2020/0129) 
Kungälvs kommun har en stor tillväxt och har vuxit genom åren. För att möta de behov som 
uppstår och för att stimulera handel och näringsliv krävs en välfungerande och effektiv 
övervakning av trafiken. Kungälvs kommun har för närvarande handlat upp övervakning via 
bevakningsbolag som ansvarar för denna övervakning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om kommunal parkeringsövervakning  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 mars 2020  
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 3 mars 2020  
Protokollsutdrag - Beslut om kommunal parkeringsövervakning - Utskottet för Samhälle och 
utveckling  
Protokollsutdrag - Beslut om kommunal parkeringsövervakning - Kommunstyrelsen  

Beslut  

1. Övervakning ska ske med minst två heltidsanställda trafikövervakare 
(parkeringsvakter). Detta innebär översatt till timmar ca: 3980 timmar per år. 

2. Övervakning ska ske inom hela Kungälvs kommun, med prioritet på tätbebyggt 
område. 

__________ 
 
Expedieras till:   Jimmy Sandberg 

För kännedom till:  
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 § 48/2020 

Ombildande av ungdomsfullmäktige (Dnr KS2020/0244) 
 

Ungdomsfullmäktige sammanträder fyra gånger per år och elever från samtliga av 
kommunens högstadieskolor har möjlighet att delta. Syftet med ungdomsfullmäktige är att 
bidra till ungdomars demokratiska fostran, utöver det ska ungdomsfullmäktige kunna 
användas som remissinstans i kommunala frågor som berör ungdomar. För att ge ungdomar i 
Kungälvs kommun ytterligare insyn och inflytande i kommunala frågor samt att öka 
engagemang och attraktivitet för denna instans föreslås ungdomsfullmäktige att pausas och att 
ett ungdomsråd istället bildas. Demokratiberedningen arbetar fram en arbetsordning för det 
nya ungdomsrådet. 
 
Förslag till beslut: 

 Ungdomsfullmäktige pausas från och med juni 2020 och under resten av 
mandatperioden. 

 Ungdomsråd bildas med uppstart hösten 2020. 
 Demokratiberedningen uppdras att ta fram en arbetsordning för ungdomsrådet 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Ombildande av ungdomsfullmäktige  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 mars 2020  
Bilaga Protokollsutdrag - Demokratiberedningen - 20 februari 2020  
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 4 mars 2020  
Protokollsutdrag - Ombildande av ungdomsfullmäktige - Demokratiberedningen  
Protokollsutdrag - Ombildande av ungdomsfullmäktige - Utskottet för Bildning och lärande  
Protokollsutdrag - Ombildande av ungdomsfullmäktige - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden 
Jan Tollesson (L): Ärendet återemitteras till demokratiberedningen med uppdraget  
att utreda och tydliggöra formerna för ungdomsfullmäktige så att det blir ett forum för våra 
framtida invånare att formas till invånare som vågar, vill och förstår vikten av att engagera sig i 
kommunens utveckling. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer Jan Tollessons (L) yrkande om återremiss mot avgörande på dagens 
sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs på dagens 
sammanträde.  
 
Omröstning begärs inte.  

 

Beslut  

1. Ungdomsfullmäktige pausas från och med juni 2020 och under resten av 
mandatperioden. 

2. Ungdomsråd bildas med uppstart hösten 2020. 
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3. Demokratiberedningen uppdras att ta fram en arbetsordning för ungdomsrådet. 
__________ 

 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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 § 49/2020 

Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning, arbetsordning för 
beredningar, kommunstyrelsens reglemente samt nämndernas 
reglementen gällande sammanträde på distans (Dnr KS2020/0469) 

 
Med anledning av Coronavirusets snabba spridning och den pandemi som för närvarande 
råder har det uppkommit frågor om att kunna delta vid kommunfullmäktiges och nämnders 
sammanträden på distans. Kommunkansliet redogör i denna tjänsteskrivelse för lagstiftningen 
på området samt lämnar förslag till beslut om tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning, 
kommunstyrelsens reglemente, nämndernas reglementen samt arbetsordning för beredningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning, arbetsordning för beredningar, 
kommunstyrelsens reglemente samt nämndernas reglementen gällande sammanträde på distans 
2020-03-20 
Protokollsutdrag KS § 90/2020  

Beslut   

1. Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska 
i förväg anmäla det kommunkansliet företrädelsevis 5 dagar innan sammanträdet. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Tillägget införs i 
kommunfullmäktiges arbetsordning.  
 

2. Kommunstyrelsen med dess utskott får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och 
dataskyddslagstiftningen. Ledamot som önskar delta på distans ska företrädelsevis 
5 dagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. Tillägget införs i kommunstyrelsens reglemente.  

 
3. Miljö- och byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden, 

överförmyndarnämnden, krisledningsnämnden, arvodesnämnden och 
valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Videokonferensen skall uppfylla 
de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot som 
önskar delta på distans ska företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till 
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kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Tillägget 
införs i miljö- och byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden, 
överförmyndarnämnden, krisledningsnämnden, arvodesnämnden och 
valnämndens reglementen.  

 
4. Kommunfullmäktiges beredningar får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 

med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad 
att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot 
som önskar delta på distans ska företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till 
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Tillägget 
införs i arbetsordning för beredningar.  

 
5. Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 

ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen 
för sammanträdet. Tillägget införs i miljö- och byggnadsnämnden, sociala 
myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden, krisledningsnämnden, 
arvodesnämnden och valnämndens reglementen samt arbetsordning för 
beredningar.  

__________ 
 
Expedieras till: Kommunkansliet  

För kännedom till: 
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 § 50/2020 

Borttagande av avgift för uteserveringar 2020 
 

En ändring av Kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel 
inom Kungälvs kommun (taxan) föreslås. Den föreslagna ändringen innebär att taxa inte ska 
tas ut under kalenderåret 2020 för upplåtelse av mark för uteservering.  
 
Ändringen av taxan för kalenderåret 2020 föreslås för att främja näringslivet inom Kungälvs 
kommun, med anledning av det pågående utbrottet av Coronavirus/Covid-19. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Borttagande av avgift för uteserveringar - med anledning av Covid-19  
Protokollsutdrag KS § 91/2020 

  
 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 

Med ändring av Kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt 
torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2020 inte tas ut 
någon taxa för upplåtelse av mark för uteservering. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Anders Holm, Martin Hollertz, Pia Jakobsson 

 För kännedom till  
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 § 51/2020 

Val av ersättare till Förbo AB:s styrelse (Dnr KS2020/0637) 
 
Morgan Persson har avsagt sig uppdraget som ersättare i Förbo AB:s styrelse. 
Utvecklingspartiet föreslår att Mikael Adielsson (UP) utses till ny ersättare i styrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ersättare till Förbo AB:s styrelse 2020-03-25 

Beslut  

  Till ny ersättare i styrelsen för Förbo AB utses Mikael Adielsson (UP). 
__________ 
 
Expedieras till: Renate Danielsson, Förbo AB  

För kännedom till: 
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 § 52/2020 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige och Miljö- 
och byggnadsnämnden - Maria Steen (S) (Dnr KS2020/0646) 

 
Maria Steen (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige ska behandla 
avsägelserna och begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag 
 
Yrkanden  
Ingela Rossi (S): Till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden föreslås Mona Haugland (S).  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  

 
 Omröstning begärs inte.  
 

Beslut 

1. Maria Steens (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
och miljö- och byggnadsnämnden beviljas.  
 

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

 
3. Till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden utses Mona Haugland (S).  

__________ 
 
 

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

 För kännedom till  

 
 
 



 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna Kungälv 

Box 2089  442 02  Ytterby  
Tel: 0731-410521 | E-post: kungalv@sd.se | Hemsida: kungalv.sd.se 

Kungälv, 2020-03-21 
 
 

 

 

https://kungalv.sd.se/

