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 § 73/2020 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) och Pia Gillerstedt (S). Ordföranden meddelar 
att protokollet justeras fredagen den 26 juni.  

 

Beslut 

  Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) och Pia Gillerstedt (S).  
__________ 
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 § 74/2020 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
 

- Interpellation om kommunens ansvar för asylsökande  
 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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 § 75/2020 

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

- Kommunens arbete med anledning av covid-19  
- Näringslivets situation  
- Anstånd – näringsliv och föreningar  
- Feriejobb 2020  
- Ökade utbildnings-och omställningsinsatser 2020-2021 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 76/2020 

Delårsrapport 1 2020, med finansiell rapport (Dnr KS2020/0956) 
 

Delårsrapport 1 visar prognosen för 2020 ett resultat på 73,8 mkr, vilket är 40 mkr lägre än 
budgeterat. 73,8 mkr motsvarar 2,6% av skatter och statsbidrag. Balanskravet uppnås med 
resultatet.  
 
I rapporten ges en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2020. Det är tidigt på året och till flera 
mål saknas ännu utfall och analys. Ett mål är bedömt grönt och ett mål är bedömt rött.  
 
Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Under årets första tertial har låneskulden 
ökat med budgeterade 47 Mkr och uppgår till 2 576 Mkr, varav 531 Mkr är vidareutlånade till 
de helägda bolagen Kungälv Energi och Bokab. Nyupplåningen har i första hand skett för att 
skapa ett handlingsutrymme mot bakgrund av den oro som finns på marknaden med 
anledning av den rådande pandemisituationen. Likviditeten är god. Siste april var behållningen 
på koncernkontot 77,2 mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2020, med finansiell rapport 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 17 juni 2020 
Bilaga Central delarsrapport 1 2020 (Kommunstyrelse) 
Bilaga Uppföljning av politiska uppdrag 2020 slutlig 
Bilaga Antecknng till protokollet från S, M och C - KS 2020-06-17 
Protokollsutdrag - Delårsrapport 1 2020, med finansiell rapport - 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.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut  

1. Delårsrapport 1, 2020 innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomisk prognos 
för helåret 2020, personalnyckeltal samt finansiell rapport godkänns.  
 

2. Med uppföljningsrapport 1 följer för första gången en sammanhållen status för 
givna uppdrag. Med anledning av uppföljningen, att uppdragen anses klara eller 
hanterade i annat uppdrag samt krav på god hushållning och politiskt fokus på 
rätt frågor föreslås följande uppdrag förklaras för avslutade.  

 
3.3 Undersök möjligheterna att digitalisera processerna inom ToS och pröva att 
införa Ai-baserad biståndsbedömning vid försörjningsstöd  
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3.4 Pröva om vi kan erbjuda ”hemtjänst efter dagsform”  
3.7 Pröva om vi kan etablera ett antal provlägenheter som osäkra äldre kan få 
prova en kort tid för att de lättare ska bestämma sig för ett omsorgsboende.  
6.10 (8.14) KoFB 1. IPP Förslag till hur föreningar ska ges goda förutsättningar 
att utöva sin verksamhet och att utvecklas för att vara en stor resurs att nå 
kommunala mål om ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  
7.10 Undersök lånecykelsystem  
8.20 Tillfällig beredning för att stärka företagsamhet 

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 77/2020 

Marköverlåtelse och inhyrning av förskola Nordtag (Dnr KS2020/0848) 
 

Förvaltningen har i uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk där det 
fastställs att graden av extern finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda. Ett 
samverkansavtal har ingåtts mellan Kungälvs kommun och Hemsö fastighets AB 
(KS2018/1818). 
 
Kommunen har med anledning av den demografiska utvecklingen ökande verksamhetsbehov 
de kommande åren. Därmed ökar också investeringsbehoven i nya lokaler i de fall kommunens 
verksamhetsbehov inte kan tillgodoses inom befintliga lokaler. Hemsö som samarbetspartner 
vill på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt bidra till kommunens utveckling genom att bygga och 
långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter. Dessa kan utgöra verksamhetslokaler för stat, 
region eller kommun. 
 
Det avgörande för ett fullt utvecklat samarbete med Hemsö är utfallet av driftskostnaderna för 
de lokaler som parterna avser att samarbeta om. Tillsammans har nu parterna arbetat fram ett 
första objekt som kan byggas av Hemsö och sen hyras ut till kommunen. I samband med 
genomförandet kommer Kommunen att handla upp byggnationen i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling och därefter genom ett marköverlåtelseavtal avyttra marken samt 
överlåta byggentreprenaden till Hemsö.  
 
Försäljningen av del av fastigheten Kastellegården 1:52 i Nordtag ger en köpeskilling om ca 5,2 
mkr som påverkar kommunens likviditet positivt. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv är det mest 
ekonomiskt fördelaktiga alternativet att teckna hyresavtal om varmhyra med Hemsö som 
bygger en permanent förskola. 
 
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal och hyresavtal med Hemsö godkänns och att 
förvaltningen får i uppdrag att handla upp byggnationen i enlighet med lagen offentlig 
upphandling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marköverlåtelse och inhyrning av förskola Nordtag 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 17 juni 2020 
Bilaga Marköverlåtelseavtal Nordtag signingsversion med bilagor 
Bilaga 5.6 ÄTA-blankett 
Bilaga 5.5 Översiktlig tidplan med beskedtidplan 200526 
Bilaga 5.4 planlösning, fasader och situationsplan 
Bilaga 5.3 Typrumsbeskrivning 
Bilaga 5.2 Byggdelsbeskrivning 
Bilaga 5.1 Gränsdragningslista investering Nordtag 200319 ver 0519 m flaggstång 
Bilaga 5 PGB Hemsö 200526 rev 0529 
Bilaga 4 GRÄNSDRAGNINGSLISTA SBA BILAGA 4 2020-04-23 m sidhuvud 
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Bilaga 3 Gränsdragningslista förvaltning 200425 
Bilaga 2 situationsplan och planritningar 
Bilaga 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER  2020-05-26 rev0529 
Bilaga Hyreskontrakt Nordtags förskola 
Protokollsutdrag - Marköverlåtelse och inhyrning av förskola Nordtag - Kommunstyrelsen  

Beslut  

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö 
godkänns. 

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun 
och Hemsö godkänns. 

3. Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektören får i uppdrag 
att underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för Nordtags 
förskola, Kastellegården 1:52, del av. 

__________ 
 
Expedieras till: Anders Holm, Daniel Markänger, Håkan Wallentin 

För kännedom till:  Åsa Berglie 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-06-25 
Sida 12 (40) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 78/2020 

Ekonomiskt stöd till föreningar, covid-19 - ansökan om lån från Kungälvs 
handbollsklubb - version 2 (Dnr KS2020/0847) 

 
Föreningarnas barn- och ungdomsverksamheter är viktiga för kommunens barn och 
ungdomar både socialt och sett ur ett folkhälsoperspektiv. Kommunen främjar dessa 
verksamheter genom bidrag och tillhandahållande av lokaler.  
 
Det råder allmän smittspridning i samhället på grund av Covid-19 och Folkhälsomyndigheten 
har infört de restriktioner som varit nödvändiga för att minska smittspridningen i samhället. 
Tävlingssäsongen har för vissa idrotter skjutits fram och kortats ner, tävlingar har ställts in och 
cuper likaså. Därmed har en del intäkter försvunnit helt eller delvis för många föreningar. 
Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att 
kompensera idrottsrörelsen till följd av Coronapandemin. Riksidrottsförbundet fick uppdraget 
att fördela stödet till idrottsrörelsen och Riksidrottsstyrelsen har den 16 april 2020 beslutat om 
ramar och övergripande principer för fördelning av regeringens krispaket. Barn- och 
ungdomsidrott prioriteras i fördelning av ekonomiskt stöd. Beslut om bidrag meddelas 
föreningar vid slutet av juni 2020. 
 
Kungälvs handbollsklubb (KHK) har inkommit med en skriftlig begäran om ett lån av 
Kungälvs kommun om 600 000 SEK med en amorteringsplan om 54 månader inklusive ränta. 
Sammanfattningsvis anför KHK att de behöver låna pengar eftersom bl.a. Bohus cup och SM-
slutspel har ställts in till följd av pandemiutbrottet av Covid-19, vilket gör att KHK inte 
kommer att få ta del av förväntade intäkter.  
 
En kommun får enligt 2 kap. 1 § kommunallagen själv ha hand om angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar. 
Att kommunen ger ett lån till handbollsklubben bedöms i sig vara kompetensenligt utifrån 2 
kap. 1 § kommunallagen. Detta eftersom den verksamhet KHK bedriver bör kunna ses som 
ett allmänt intresse. 
 
Utifrån att det inte finns stöd i gällande styrdokument för att bevilja ett lån till KHK så är det 
kommunfullmäktige som kan besluta om att bevilja ett lån till KHK, och vilka villkor som ska 
gälla för ett sådant lån. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till föreningar, covid-19 - ansökan om lån från Kungälvs 
handbollsklubb - version 2 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 17 juni 2020 
Bilaga Anteckning till protokollet från L, UP och V - KS 2020-06-17 - Handboll 
Bilaga Anteckning ärende 14 -Ekonomiskt stöd Kungälvs Handbollsklubb från SD till KS-
2020-06-17_v2 
Bilaga KHK 2016_2017 
Bilaga KHK 2017_2018 
Bilaga KHK 2018_2019 
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Bilaga Ansökan om ekonomisk hjälp 
Protokollsutdrag - Ekonomiskt stöd till föreningar, covid-19 - ansökan om lån från Kungälvs 
handbollsklubb - version 2 - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Gun-Marie Daun (KD): Avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs.  
 
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 22 ja-röster, 8 nej-röster, 1 ledamot som avstår och 28 frånvarande ledamöter beslutar 
kommunfullmäktige att anta Miguel Odhners (S) yrkande. 

Beslut  

 
1. På grund av den extraordinära situationen med anledning av Covid-19 

medges ett undantag från gällande styrdokument på sätt att Kungälvs 
handbollsklubb beviljas ett lån om maximalt 600 000 kr utifrån redovisade 
principer och villkor. Lån ska förfalla till betalning månadsvis med ränta och 
amortering. Lånet löper på max 36 månader. kommunen justerar eventuellt 
förfallen skuld vid nästkommande utbetalning av kommunalt bidrag. 
Kommunen säkerställer föreningens återbetalningsförmåga genom 
tillförsäkrande om att förening vidtagit åtgärder inom den löpande driften för 
att trygga återbetalning och särskilt redovisa barn och ungdomsverksamheten 
i den samlade budgetplanen.  
 

2. Lånet beviljas under vidare förutsättning att Kungälvs handbollsklubb har en 
budget i balans samt likviditets- och åtgärdsplan för åren 2020-2022 inges till 
kommunstyrelsen. 
 

3. Kommunstyrelsen uppdras att slutligt pröva om lån kan beviljas enligt 
förutsättningarna i punkterna 1-2 ovan samt ingå avtal med Kungälvs 
handbollsklubb om ränte- och amorteringsplan och därefter verkställa 
utbetalningen.  
 

4. Förvaltningen får i uppdrag att, om lån beviljas, följa upp att ovan givna 
kriterier efterlevs. 
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5. Finansiering sker via kommunens likvida medel. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 79/2020 

Återkoppling av dialog med föreningar och uttag av brukningsavgift (Dnr 
KS2019/2113) 
 
Den 19 december 2019 beslutade kommunfullmäktige om uppdrag till förvaltningen hade 
följande lydelse: 
 
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. 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2019 ska ett nytt förslag till debitering av 
anslutna VA-föreningar utanför verksamhetsområde tas fram efter dialog med berörda 
föreningar. De inledande dialogtillfällena hölls i februari 2020 där en andra omgång med 
samma föreningar var planerad att hållas under mars månad. Coronapandemin innebar dock 
att de planerade mötena i mars ställdes in. I slutet av maj återupptogs och genomfördes de 
tidigare inställda dialogerna och detta ärende är ett led i återkopplingen på uppdraget om 
dialoger med VA-föreningar från kommunfullmäktige.  

 
De föreningsanslutna VA-abonnenterna har i dialogerna framfört kritik mot 
kommunfullmäktiges beslut och tidplanen för beslutets genomförande. Kritiken har i 
huvudsak riktat in sig mot vad de uppfattar som en orättvis fördelning då de ser skillnader i 
hur kommunen debiterar föreningsanslutna abonnenter och flerfamiljsbostäder inom 
verksamhetsområdet.  
 
Tredje punkten i kommunfullmäktiges beslut från samma sammanträde lyder:  
 
”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%.” 
 
Inför den andra dialogomgången med de föreningsanslutna VA-abonnenterna arbetade 
förvaltningen om förslaget för att innefatta ett schablonavdrag för alla föreningsansluta på 
1700 kr/år, motsvarande reduktionen på fasta avgiften med 20%. Schablonavdraget innefattar 
därmed en kompensation för både administrationskostnader och driftkostnader för det lokala 
nätet. 
 
Föreningarna har i huvudsak haft två invändningar; schablonen är för låg och modellen 
upplevs inte rättvis. Föreningarna argumenterar för att, även om förvaltningen tagit fram en 
modell, på uppdrag av politiken, som skulle kompensera för föreningarnas egna administrativa 
kostnader och driftkostnader av det lokala nätet så anser de sig inte behandlas likvärdigt som 
föreningsanslutna abonnenter inom verksamhetsområdet. I sammanhanget kan det tilläggas att 
taxan inte gäller utanför verksamhetsområdet vilket innebär att föreningar utanför och 
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bostadsrättsföreningar inom verksamhetsområdet rent juridiskt inte måste hanteras lika. Alltså 
regleras kostnader för VA-abonnenter utanför verksamhetsområde med avtal. Avtalen har 
däremot skrivningar som är kopplade till den kommunala VA-taxan. 

 
Debiteringen av avtalsanslutna VA-föreningar utanför verksamhetsområdet föreslås därmed 
inta att förändras enligt ovanstående förslag under 2020, utan förvaltningen föreslår att 
verksamhetens ekonomi hanteras i den ordinarie taxeprocessen med en revidering av 
taxenivåerna i befintlig taxa från 1 januari 2021.  
 
Därmed anses kommunfullmäktige uppdrag om dialog med VA-föreningarna i enlighet med 
beslut den 19 december 2019 vara fullgjort.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Återkoppling av dialog med föreningar och uttag av brukningsavgift 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 17 juni 2020 
Bilaga Anteckning till protokollet från L, UP och V - KS 2020-06-17 - VA 
Protokollsutdrag - Återkoppling av dialog med föreningar och uttag av brukningsavgift - 
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.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut  

1. Dialog med VA-föreningarna som beslutades av kommunfullmäktige den 19 
december 2019 har genomförts och uppdraget anses därmed avslutat. 
 

2. Debiteringen för föreningsanslutna VA-föreningar lämnas oförändrad under 
innevarande år.  

 
3. Kommunfullmäktiges beslut om att ”Fasta delen av brukningsavgiften tas ut av 

varje fastighet som ingår i en förening enligt gällande VA-taxa.”  2019-11-07, (§ 
256 beslutspunkt 3) upphävs.   

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

 
 
  

För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik/SHB 
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 § 80/2020 

Styrdokument - taxa, kopieringsavgift för allmänna handlingar (Dnr 
KS2020/0616) 
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en kommun eller en 
myndighet. Om den som begär ut en handling däremot önskar en kopia på handlingen har 
kommunen rätt att ta ut en avgift. Kommunkansliet har reviderat nu gällande kopieringavgift i 
Kungälvs kommun och föreslår att nytt förslag till kopieringsavgift för allmänna handlingar 
antas. 
 
Nuvarande taxa tillåter inte utlämnande av allmän handling som överstiger 9 sidor i digital 
form, med ett fåtal undantag. 
 
Föreslagen förändring syftar till att förenkla för allmänheten att ta del av kommunens allmänna 
handlingar genom att möjliggöra för allmänheten att mot en avgift få ut digitala kopior av 
begärda handlingar. Rätten att ta del av handlingar i form av avskrift eller fysisk kopia regleras 
av Tryckfrihetsförordningen och påverkas inte av förändringen. I ett inledande skede kommer 
endast offentliga handlingar omfattas av förändringen, handlingar innehållandes 
sekretessuppgifter ska fortsättningsvis lämnas ut som fysisk kopia. 
 
En förutsättning för att förslaget ska kunna genomföras i praktiken är att en webfunktion för 
utlämning av handlingar inrättas eftersom leverantörer av e-posttjänster sätter begränsningar 
på storlek och mängd på bilagda filer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tjänsteutlåtande -  Styrdokument - taxa, kopieringsavgift för allmänna 
handlingar 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 17 juni 2020 
Bilaga Kopieringsavgift för allmänna handlingar 
Protokollsutdrag - Tjänsteutlåtande -  Styrdokument - taxa, kopieringsavgift för allmänna 
handlingar - Kommunstyrelsen  

Beslut  

1. Upprättat förslag till kopieringsavgift för allmänna handlingar antas.  
2. Taxan gäller från och med 2020-07-01.  

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 81/2020 

Beslut om Granskning Fördjupad översiktsplan (Dnr KS2016/0329) 
Den fördjupade översiktsplanen för Ytterby har varit utställt på samråd enligt plan- och 
bygglagen (PBL 3:8), mellan den 21 maj 2019 och den 30 augusti 2019. 
 
Samrådet har inte inneburit några större förändringar av FÖPen utan framför allt har 
handlingarna förtydligats. Mark- och vattenanvändningskartan har kompletterats med 
säkerhetsområde för järnväg samt att centrumbebyggelse ny, har minskats vid Lilla Smällen. 
Ett mindre område med verksamhetsmark har tillkommit mot Rollsbo samt att område för ny 
ÅVC har tagits bort. Förtydligande har gjorts för de områdesvisa riktlinjerna och 
preciseringarna. Kapitlet om Förutsättningar och riktlinjer har utvecklats och förtydligats. Det 
sista kapitlet om Fortsatt planering och arbetet har utökats för att tydligare beskriva vad som 
behöver göras för att genomföra FÖPen.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning och Grönstrukturplan har reviderats efter inkomna synpunkter. 
FÖPen har kompletterats med en bilaga avseende geoteknik och bergteknik, där delar av 
texten lagts in under kapitel Geoteknik och Geologi. 
 
Förvaltningen hade gjort bedömningen att låta Statens fastighetsverks (SFV) mark finnas kvar i 
mark- och vattenanvändningskartan för exploatering och förtydligat i text om samhällsintresset 
av en exploatering av jordbruksmarken samt behovet av att området ingår i FÖPen inför ett 
eventuellt markköp. I FÖPen var syftet att kommunen ska kunna få rådighet över den centralt 
belägna marken för eventuell exploatering under en tidsperiod mellan 2035 – 2050. 
 
Ärendet lyftes till USU den 3 mars där frågan om att jordbruksmarken skulle utgå, skickades 
vidare till KS. På KS den 18 mars lyftes ärendet för information men återremitterades med 
beslut om följande: 
1. förtydligar att område 4, Norra Storängen utgår ur FÖP Ytterby som 
bostadsexploatering. 
2. säkerställer att framtida område vid Yttern i FÖP, omfattar ett så stort område, 
användningsområden med så låg detaljnivå som möjligt för att kommande detaljplan 
skall underlättas utifrån kommunstyrelsens givna budgetuppdrag för området. Dialog 
ska föras med BOKAB. 
3. tydligt säkerställer framtida dragning av dubbelspår för Bohusbanan. 
4. förtydligar möjlig framtida centrumutveckling i Ytterby. 
5. säkerställer ökad plats för villatomter, dialog ska föras med BOKAB. 
 
Förvaltningen har efter detta reviderat FÖPen genom att den jordbruksmark som ägs av SFV 
har utgått som område för bostadsexploatering (Norra Storängen, Trekanten vid Citygross). 
Förvaltningen har efter dialog med BOKAB låtit det område som utpekas som Natur- och 
rekreationsområde vid Yttern och Marstrandsvägen ligga kvar. Syftet med detta område är att 
kunna hantera dagvatten och skyfall samt att visa att det är olämpligt för byggnation utifrån att 
det är låglänt och att där finns ett mindre vattendrag samt att det finns förhöjd sannolikhet för 
skred. Byggnation kan ske här men det kan innebära risker och stora kostnader och är inte det 
som marken är mest lämpad för. 
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Framtida dubbelspår har förtydligats på mark- och vattenanvändningskartan.  
 
FÖPen beskriver tydligt den tänkta förtätningen av centrumbebyggelsen i förklaring till kartan 
samt i den Strategiska kartans beskrivning av den centrala urbana zonen. Under rubriken 
exploatering anges även en riktlinje avs andelen lokalyta som bör vara inom 500m från 
stationen. Illustrationskartan för centrala Ytterby centrum har förtydligats avseende förtätning 
längs med Torsbyvägen. Tanken är även att en förtätning ger ett underlag för etablering av 
caféer, butiker restauranger m.m. som i sin tur påsikt kan ge underlag för kontor och annan 
verksamhet. 
 
Förvaltningen har haft en dialog med BOKAB om det område som lyfts för villatomter i 
samrådet. Bedömningen är att området är ett mycket viktigt natur- och friluftsområde som 
används av många. Kommunen har de senaste åren bekostat flera åtgärder i området med 
stigar, elljusspår, parkering och skyltning. Vid BOKABs exploatering av naturområdet vid 
Iskällan gjorde BOKAB kompensationsåtgärder i det nu aktuella naturområdet. I dialog med 
medborgare om att centrala Ytterby förtätas har svaret varit att exploatering ska ske nära 
stationen och att naturområden ska sparas i ytterområdena såsom Kastellegårdsbergen. 
En exploatering i detta område med villatomter skulle innebära ett stort intrång för få tomter. 
Detta är inte i enlighet med FÖPens mål och strategier om utveckling av stationssamhället 
samt målet om hållbara transporter. Förvaltningens bedömning är att området inte är lämpligt 
att bebygga. 
 
Med detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen godkänner planhandlingarna för 
granskning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om Granskning Fördjupad översiktsplan 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 maj 2020 
Bilaga Samrådsredogörelse 200513 koncept 
Bilaga FÖP 200428 koncept 
Bilaga MKB FÖP Ytterby 
Bilaga PM geoteknik och Bergteknik FÖP Ytterby 
Bilaga grönstrukturplan 200408 
Bilaga Ekonomisk konsekvensanalys 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 mars 2020 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 3 mars 2020 
Bilaga Protokollsutdrag BSU 2020-04-15 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 28 april 2020 
Protokollsutdrag - Beslut om Granskning Fördjupad översiktsplan - Utskottet för Samhälle 
och utveckling  
Protokollsutdrag - Beslut om Granskning Fördjupad översiktsplan - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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Expedieras till:   Linda Andreasson planenheten; Fredric Norrå planering och myndighet 

För kännedom till: Anders Holm SoU, Daniel Markänger enhetschef Kart o Mark (fd Mex) 
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 § 82/2020 

Beredningsskrivelse - Aktualitetsprövning översiktsplan (Dnr 
KS2020/0534) 

 
En gång per mandatperiod ska kommens översiktsplan (ÖP) prövas om den kan anses vara 
aktuell. Aktualitetsprövningen bör fokusera på de övergripande strategierna och den vision 
som presenteras i nu gällande översiktsplan. Utifrån detta ska det bedömas om strategierna är 
aktuella, om de bör ändras samt om det saknas strategier för något område. 

 
Aktualitetsprövningen avser dels prövning av om planen fortfarande avspeglar kommunens 
vilja och vision, dels en prövning av om planen är aktuell utifrån underlag som berör statliga 
och mellankommunala intressen. Om översiktsplanen till delar eller till sin helhet anses vara 
inaktuell ska kommunfullmäktige fatta beslut om att en översyn av planen ska genomföras. 
 
Beredningen för samhälle och utveckling föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
följande: 

1. Beredningen för samhälle och utveckling (BSU) ges i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen genomföra aktualitetsprövning av gällande översiktsplan. 

2. Beredningen för samhälle och utveckling (BSU) utses till referensgrupp i arbetet. 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Aktualitetsprövning översiktsplan 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 17 juni 2020 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 15 april 2020 
Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Aktualitetsprövning översiktsplan - Beredningen för 
samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Aktualitetsprövning översiktsplan - Utskottet för 
Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Aktualitetsprövning översiktsplan - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Beredningen för samhälle och utveckling (BSU) ges i uppdrag att 
tillsammans med förvaltningen genomföra förberedelsearbete av kommande översiktsplan. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut  

Beredningen för samhälle och utveckling (BSU) ges i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen genomföra förberedelsearbete av kommande översiktsplan. 

__________ 
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 Expedieras till Anders Holm, Fredric Norrå, Linda Andreasson 

 För kännedom till  
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 § 83/2020 

Aktieöverlåtelse Marstrands Kulturfastighet AB (Dnr KS2018/0763) 
Fastigheten Marstrand 5:39 (”Båtellet”) ägs av Marstrands Kulturfastighet AB. Antalet aktier i 
bolaget uppgår till 1 000 st.  
 
Marstrands Kurbadhus AB har genom ett aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal från 2011 
förvärvat 90 procent (900 st aktier) i Marstrands Kulturfastighet AB från kommunen.  
 
Enligt aktieägaravtalet ska kommunen vara ägare av de resterande 10 procenten (100 st aktier) 
endast fram till det att Marstrands Kurbadhus AB investerat 20 000 000 kr i fastigheten 
Marstrand 5:39 samt att minst 70 procent av investeringen finansierats genom ovillkorade 
aktieägartillskott från bolaget.  
 
Eftersom Marstrands Kurbadhus AB nu har fullgjort sitt investeringsåtagande har kommunen 
en skyldighet enligt aktieägaravtalet att sälja sitt resterande aktieinnehav i Marstrands 
Kulturfastighet AB till bolaget. Med anledning härav har ett aktieöverlåtelseavtal mellan 
kommunen och Marstrands Kurbadhus AB upprättas för godkännande av 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Aktieöverlåtelse Marstrands Kulturfastighet AB 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 17 juni 2020 
Bilaga Aktieöverlåtelseavtal 
Bilaga Avtal undertecknat av Bolaget 
Protokollsutdrag - Aktieöverlåtelse Marstrands Kulturfastighet AB – Kommunstyrelsen 
Bilaga - KS2018-0763-4 Aktieöverlåtelseavtal rev 200622 
 
Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Utskickat aktieöverlåtelseavtal ersätts av reviderad version av 
aktieöverlåtelseavtalet (KS2018-0763-4 Aktieo ̈verlåtelseavtal rev 200622).  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut  

1. Kommunen säljer 100 aktier (nr 901-1000) i Marstrands Kulturfastighet AB 
(556629-6199) till Marstrands Kurbadhus AB (556859-5325) i enlighet med 
upprättat aktieöverlåtelseavtal (KS2018-0763-4 Aktieöverlåtelseavtal rev 200622). 

2. Aktieöverlåtelseavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör.  

3. Det noteras att Marcus Adiels (M) till följd av aktieöverlåtelsen entledigats från 
sitt styrelseuppdrag i Marstrands Kulturfastighet AB enligt egen begäran.  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-06-25 
Sida 24 (40) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

__________ 
 
 
Expedieras till: Marstrands Kurbadhus AB 

För kännedom till: Marstrands Kulturfastighet AB 
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 § 84/2020 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, 
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - 
Avseende 2019, kvartal 4 (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 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 rapporterats 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  
Bilaga SMN2020-0111-1 Planering ej verkställda beslut bilaga 3 880608_1_0  
Bilaga SMN2020-0111-1 Statistikrapport ej verkställda beslut till KF kvartal 4 2019, bilaga1 
880603_1_0  
Bilaga SMN2020-0111-1 Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 4 2019 
bilaga2 880602_1_0 

Beslut   

 Statistikrapport "Ej verkställda beslut kvartal 4, 2019" antecknas till protokollet. 
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 85/2020 

Ersättning för förtroendevald vid särskild händelse covid-19 - 
Arvodesnämnden (Dnr AN2020/0006) 

 
Med anledning av covid-19 har ärende uppkommit hur förtroendevaldas arvodering påverkas 
då sammanträden ställs in, ledamöter i riskgrupper ej kan infinna sig samt kommunfullmäktige 
har i överenskommelse mellan gruppledarna tillfälligt minskats till 35 ledamöter.  
Enligt arvodesreglementet § 7 avdrag från månadsarvodet förloras rätten till månadsarvode 
och utbetalningarna av månadsarvodet stoppas vid den förtroendevaldas frånvaro utöver tre 
sammanträdes- eller förrättningsdagar i följd. Med anledning av att förtroendevalda i riskgrupp 
riskerar att förlora sitt arvode föreslår arvodesnämnden att § 7 arvodesreglementet tillfälligt 
slopas och inga utbetalningar av månadsarvode stoppas.  
 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har ingått en överenskommelse säkerställande av 
långsiktigt uthållig beslutskapacitet med anledning av Covid-19 där man i enighet beslutat att 
genomföra kommunfullmäktiges sammanträden med 35 ledamöter under en tidsbestämd 
period. Detta medför att 56 ledamöter läser in handlingar men ej kallas till sammanträde.  
Förberedelseersättning avser förberedelsetid inför sammanträde och utgår med 0,56 procent 
av gällande kommunal/oppositionsrådsarvode då sammanträdesersättning utgår. 
Förberedelseersättningen beskrivs i § 16 arvodesreglementet.  
 
Arvodesnämnden föreslår därmed att förberedelseersättningen utgår till samtliga ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige oavsett om sammanträdesersättning utgår.  
En förutsättning att ledamöter i riskgrupper ska kunna delta på sammanträden är att digitalt 
deltagande kan säkerställas att leva upp till lagkrav enligt kommunallagen. Deltagande på 
distans beskrivs i § 16 kommunallagen för fullmäktige och § 24 för nämnder. 
Arvodesnämnden uppmanar förvaltningen att tillsammans med presidier säkerställa att så 
många ledamöter som möjligt kan delta i sammanträden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag - Ersättning för förtroendevald vid särskild händelse covid-
19 - Arvodesnämnden 
Bilaga Protokollsutdrag - KS 196-2020 - Ersättning till förtroendevalda vid särskild händelse 
covid-19 

Beslut  

1. Inga utbetalningar av månadsarvoden stoppas på grund av frånvaro utöver tre 
sammanträdes- eller förrättningsdagar i följd. Beslutet gäller till och med 2020-12-
31. 

2. Förberedelseersättning utgår till samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige oavsett tjänstgöring eller ej. Sammanträdesersättning utgår 
endast till närvarande. 
Beslutet gäller till och med att överenskommelsen säkerställande av långsiktigt uthållig 
beslutskapacitet med anledning av Covid-19 gäller för kommunfullmäktige. 

3. Besluten gäller retroaktivt från och med 2020-04-02 
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__________ 
 

 Expedieras till Lena Apelgren och Gunnel Hilmersson – SOLTAK 

 För kännedom till Kajsa Danesjö 
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 § 86/2020 

Redovisning av pågående motioner (Dnr KS2017/0054) 
Kommunstyrelsen redovisar regelbundet status på pågående motioner till kommunfullmäktige. 
 
Totalt finns det 7 pågående motioner per 2020-05-20. Av de 7 pågående motionerna är 2 
stycken äldre än ett år.  
 
Kommunkansliet skickar regelbundet påminnelser rörande de motioner som ännu inte är 
besvarade och ambitionen är att alla motioner som nu är äldre än ett år ska besvaras under 
våren 2020.  
 
Se bilaga 1, för komplett lista över samtliga pågående motioner samt aktuell status. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 17 juni 2020 
Bilaga Pågående motioner - 2020-05-20 
Protokollsutdrag - Redovisning av pågående motioner - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Redovisningen antecknas till protokollet med tillägget att två motionssvar (Svar 
på motion om barnomsorg på obekväm arbetstid och Svar på motion från Jan 
Tollesson (L) om båtramp vid Skarpe Nord) behandlas på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 juni 2020.  

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 87/2020 

Svar på motion om barnomsorg på obekväm arbetstid (Dnr KS2018/0926) 
I en motion från Victoria Dahlqvist (SD) och Sven Niklasson (SD) föreslås att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppgift att genom noggrann kartläggning, 
skyndsamt utreda behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Enligt motionen har 
efterfrågan på barnomsorg under obekväma tider ökat i Sverige. Många arbetar med 
skiftarbete där arbetsdagen ofta börjar och slutar utanför barnomsorgens öppettider. 
  
Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen i december 2014 att utreda olika alternativ 
till barnomsorg på obekväm arbetstid (KS2014/2507). Förvaltningen redogjorde för sju olika 
alternativ med kostnadsredovisning, varav tre alternativ bedömdes kunna täcka 
omsorgsbehovet.  Kostnaden för en utökning av barnomsorgen var svår att fastställa då 
behovet inte var helt kartlagt. Dock bedömde förvaltningen att 3 Mkr i ökad ram behövde 
tillföras för att utöka barnomsorgen. Kommunstyrelsen godkände förvaltningens utredning 
och konstaterar att det inte finns utrymme i årsplan 2016. 
 
Kommunfullmäktige föreslår i ärende KS2014/2507-10 att kommunstyrelsen upphäver 
beslutet att utreda olika alternativ till barnomsorg på obekväm arbetstid, då förvaltningen inte 
ser ett behov att organisera omsorg på obekväm arbetstid. Förvaltningen föreslår därmed att 
motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid ska avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om barnomsorg på obekväm arbetstid 
Bilaga Protokollsutdrag KS § 199-2020 - Svar på motion om barnomsorg på obekväm 
arbetstid 
Bilaga Motion om barnomsorg nattetid 
 
Yrkanden  
Victoria Dahlqvist (SD): Motionen bifalles.  
 
Anna Vedin (M): Motionen avslås.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Anna Vedins (M) yrkande. 

 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Victoria Dahlqvist (SD) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 22 ja-röster, 9 nej-röster 28 frånvarande ledamöter beslutar kommunfullmäktige att anta 
Anna Vedins (M) yrkande. 
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Beslut 

Motionen avslås. 
__________ 
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 § 88/2020 

Förslag om upphävande av uppdrag att utreda olika alternativ till 
barnomsorg på obekväm arbetstid (Dnr KS2014/2507) 
Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen i december 2014, att utreda olika alternativ 
till barnomsorg på obekväm arbetstid. 
 
Förvaltningen redogjorde för sju olika alternativ med kostnadsredovisning för organisering av 
barnomsorg på obekväm arbetstid varav tre förordades av förvaltningen. Samtliga tre förslag 
skulle dock innebära en ökad kostnad för sektorn med en ökning av budgetramen med tre 
miljoner kronor. Kommunstyrelsen godkände förvaltningens utredning och konstaterar att det 
inte finns utrymme i årsplan 2016. Kommunfullmäktige beslutade att ärendet skulle 
återremitteras till kommunstyrelsen med uppdraget att återkomma till kommunfullmäktige 
med vilket/vilka alternativ av barnomsorg på obekväm arbetstid som ska tillämpas i Kungälvs 
kommun.  
 
I dagsläget anser förvaltningen att det inte finns ett behov att organisera omsorg på obekväm 
arbetstid. Förvaltningen har inte fått några ansökningar och verksamheten har inte flaggat för 
att vårdnadshavare har vänt sig till dem med frågan. Därmed föreslår förvaltningen att 
uppdraget ska upphävas. 
 
Under våren då Covid-19 pandemin varit aktuell, har förvaltningen arbetat med att ta fram 
beredskapsplaner och arbetsprocesser för att säkerställa omsorg till de barn vars 
vårdnadshavare har samhällsviktiga tjänster. I de allmänna råd som myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap tog fram, tydliggjordes att kommunen inte får efterfråga vilka 
vårdnadshavare som har en samhällsviktig tjänst utan det är först då behov uppstår och 
enheter stängs som vårdnadshavare kan ansöka om omsorg. Det innebär att kommunen i 
dagsläget inte har någon vetskap om hur många barn det kan röra sig om som skulle ha behov 
av omsorg och då eventuellt också på obekväma arbetstider.  
 
En kartläggning gjordes för att utreda vilka av kommunens förskolor som skulle ha möjlighet 
att, utifrån ett brandsäkerhetsperspektiv, hålla verksamheten öppen utöver ordinarie öppettider 
06:30-18:00. Kartläggningen kom fram till att Sparrås förskola har rätt förutsättningar utifrån 
ett brand- och säkerhetsperspektiv.  Frågan om hur verksamheten ska organiseras i befintliga 
lokaler kvarstår. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Behov av omsorg på obekväm arbetstid 
Bilaga Protokollsutdrag KS § 200-2020 - Förslag om upphävande av uppdrag att utreda olika 
alternativ till... 
Bilaga Protokollsutdrag 
Bilaga Protokollsutdrag 
Bilaga Protokollsutdrag 
Bilaga Protokollsutdrag 
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Beslut   

Kommunfullmäktiges beslut om att ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
olika alternativ till barnomsorg på obekväm arbetstid” (KF §337/2014) 
upphävs.  

__________ 
 
Expedieras till:   Dennis Reinhold, Monica Carhult Karlsson 

För kännedom till: Jonatan Bengtsson, Nina Silfverblad 
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 § 89/2020 

Svar på motion från Jan Tollesson (L) om båtramp vid Skarpe Nord (Dnr 
KS2017/2098) 
I november 2017 inkom Liberalerna med motion gällande en båtramp vid Skarpe Nord. I 
motionen beskrivs behovet om en båtramp med anslutning till yta för parkering av bilar och 
lastbilar samt uppställning av släp. Båtrampen vid Fästningsholmen anses vara undermålig och 
inte fylla behoven. 
 
En båtramp kan anläggas enligt gällande detaljplan för området men dess lämplighet måste 
bedömas utifrån en större studie kring områdets användning i sin helhet, dess förutsättningar 
och olika intressenters behov. En båtramp kan vara lämplig inom området Skarpe Nord men 
dess behov, förutsättningar och påverkan måste bedömas i en förstudie där samtliga olika 
verksamheters behov studeras. Förslagsvis ska motionen ingå som underlag till kommande 
studie eller program kring älvstranden men det är inte aktuellt att föregå någon sådan studie, 
inte heller möjligt att använda området innan motorvägsbron är färdigställd sommaren 2022. 

 
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut: 

1. Motionen bifalles 
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten och lämpligheten av en 

båtramp vid Skarpe Nord i framtida studier och utredningar av området. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion från Jan Tollesson (L) om båtramp vid Skarpe Nord 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 17 juni 2020 
Bilaga Protokollsutdrag 
Bilaga Motion.pdf 
Protokollsutdrag - Svar på motion från Jan Tollesson (L) om båtramp vid Skarpe Nord - 
Kommunstyrelsen  

Beslut   

1. Motionen bifalles.  
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten och lämpligheten av en 

båtramp vid Skarpe Nord i framtida studier och utredningar av området. 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 90/2020 

Val av ledamot och ordförande till kommunrevisionen (Dnr KS2018/1562) 
 

Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot och ordförande i kommunrevisionen efter vakant 
plats.  
 
Med anledning av ett presidieval ska kommunfullmäktiges valberedning samlas. 
Valberedningen föreslår Göran Johansson (KD) som ledamot och ordförande i 
kommunrevisionen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ledamot och ordförande till kommunrevisionen 

Beslut 

Till ny ledamot och ordförande i kommunrevisionen utses Göran Johanson 
(KD).  

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

För kännedom till: Länsstyrelsen   
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 § 91/2020 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige i Kungälv och 
som styrelseledamot i stiftelsen för kommunens fonder - Mats Holmqvist 
(SD) (Dnr KS2020/1018) 

 
Mats Holmqvist (SD) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt som styrelseledamot i stiftelsen för kommunens fonder. 
Kommunfullmäktige ska behandla avsägelserna och begära ny röstsammanräkning hos 
länsstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  
 

Beslut 

1. Mats Holmqvist (SD) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige beviljas.  
 

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

 
3. Mats Holmqvist (SD) avsägelse från uppdrag som styrelseledamot i 

stiftelsen för kommunens fonder beviljas.  
__________ 
 
 

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

 För kännedom till  
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 § 92/2020 

Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Göteborgs tingsrätt - Anne-
Christin Engwall (KD) (Dnr KS2020/0931) 

 
Anne-Christin Engvall (KD) har inkommit med avsägelse från uppdrag som nämndeman i 
Göteborgs Tingsrätt.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  
 

Beslut 

1. Avsägelsen beviljas och översänds till Göteborgs tingsrätt.  
2. Platsen lämnas vakant tills vidare.  

__________ 
 
 

 Expedieras till Göteborgs tingsrätt, Renate Danielsson, Jonna Bakkum  

 För kännedom till  

 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-06-25 
Sida 37 (40) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 93/2020 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunrevisionen - Martin 
Patersson (MP) (Dnr KS2020/1066) 

 
Martin Patersson (MP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunrevisionen. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas 
utse en ny ledamot till kommunrevisionen.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  
 

Beslut 

1. Martin Paterssons (MP) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunrevisionen beviljas.  
 

2. Platsen lämnas vakant tills vidare.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 94/2020 

Avsägelse från uppdrag i Marstrands Kulturfastigheter AB - Marcus Adiels 
(M) (Dnr KS2020/1100) 

 
Marcus Adiels (M) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Marstrands Kulturfastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag 

Beslut 

Marcus Adiels (M) avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Marstrands Kulturfastigheter AB beviljas.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 95/2020 

Motion från Laila Persson (UP) om ramprogram för LSS-bostäder i 
Kungälvs kommun (Dnr KS2020/1097) 

 
Laila Persson (UP) har inkommit med en motion om ramprogram för LSS-bostäder i 
Kungälvs kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Laila Persson (UP) om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun 
 

Beslut 

  Motionen remitteras till beredningen för trygghet och stöd.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 96/2020 

Interpellation om kommunens ansvar för asylsökande  
 

Victoria Dahlqvist (SD) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande om kommunens ansvar för asylsökande barn.  
 
Beslutsunderlag  
Interpellation om kommunens ansvar för asylsökande  

 

Beslut 

  Ärendet bordläggs.  
__________ 










