
Sammanträdesprotokoll  

Sammanträdesdatum  2020-09-03 
Sida  1 (31) 

 
 

Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2020-09-03 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2020-09-07 

Datum då anslag tas 
ner 2020-09-29 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    
    

    
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 17:00-19:40 
 

Beslutande Roberth Österman (M) Ersättare för Thomas Alpner (M) 
 Viktoria Dahlquist (SD)  
 Miguel Odhner (S)  
 Erika Sjöblom (S)  
 Assar Wixe (S)  
 Ingela Rossi (S)  
 Johan Holmberg (S)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Leif Håkansson (S)  
 Nils Carlson (S)  
 Susanne Jönsson (S) §§ 97-100, kl. 17:00-17:20 
 Anders Holmensköld (M)  
 Anna Vedin (M)  
 Sara Regnell (M)  
 Marcus Adiels (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 Rolf Carlsson (SD) Ersättare för Sven Niklasson (SD) 
 Niklas Andersson (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Eva Wahlin (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (L)  
 Matilda Jansson (L)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Hans Torwald (C) Ersättare för Lena Bjurström (C) 
 Patrik Renström (C)  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-09-03 
Sida 2 (31) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 Gun-Marie Daun (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Ilona Waern (KD)  
 Knut Nordin (V)  
 Kent Aulin (MP)  Ersättare för Lottie Lord (MP) 

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 97-118 
 Fredrik Skreberg  
   

Ordförande 
  

 Victoria Dahlqvist (SD)  
   
Justerande   
 Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) 

 
Ej närvarande Thomas Alpner (M)  
 Fredrik Schandorff (S)  
 Helen Byström (S)  
 Lennart Martinsson (S)  
 Birgitta Jähnke (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Patrik Ryberg (M)  
 Gustav Meuller (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 Robert Kinhult (SD)  
 Bertil Augustsson (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
 Göran Södersved (SD)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Thomas Andersson (UP)  
 Rainer Hoffman (UP)  
 Thomas Loong (L)  
 Cecilia Olsson (L)  
 Lena Bjurström (C)  
 Anne-Christin Engwall (KD)  
 Erik Andreasson (V)  
 Björn Saletti (V)  
 Lennart Wennerblom (MP)  
 Mona Haugland (S)  
 Billy Kaldemark (S)  
 Ulla Johansson (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S)  
 Ulrica Brogren (S)  
 Parker Ayewubo  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-09-03 
Sida 3 (31) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 Emmy Hansson (S)  
 Mats Frisell (S)  
 Bo Franzon (M)  
 Lennart Jonsson (M)  
 Roberth Österman (M)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Simon Pasula (M)  
 Björn Hernius (M)  
 John Magnusson (SD)  
 Pernilla Wiklund (UP)  
 Heine Nielsen (-)  
 Leif Hasselgren (UP)  
 Pierre Rehnlund (L)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Madeleine Ytterstedt (L)  
 Kenneth Frii (C)  
 Fredrik Thomasson (KD)  
 Johanna Salekärr (KD)  
 Kenneth Gustafson (V)  
 Henry Larsson (V)  
 Mikael Lunneblad (MP)  

 

 
  

Övriga deltagare   
   
   



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-09-03 
Sida 4 (31) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 

Innehållsförteckning 

 

 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll ........................................................................................ 5 
Tillkommande och utgående ärenden .......................................................................................................................... 6 
Information om beslut om efterträdarval (Dnr KS2020/1180) ............................................................................... 7 
Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige ................................................................... 8 
Interpellation om kommunens ansvar för asylsökande - till Miguel Odhner (S) (Dnr KS2020/1116) ............. 9 
Styrdokument Kulturprogram (Dnr KS2019/0245) ............................................................................................... 10 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsens reglemente och 
delegationsordning, gällande lagstiftning vid höjd beredskap (Dnr KS2019/1917) ........................................... 12 
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst (Dnr KS2020/0780) .................................................. 14 
Upprättande av verksamhetsområde för vattentjänster, Hållsunga 3:9 m.fl. samt Torsby-Tofta 1:31 m.fl. 
(Dnr KS2020/0871) ..................................................................................................................................................... 15 
Upprättande av verksamhetsområde för vattentjänster, Kastellegården 1:52 m.fl. Vena 1:3 m.fl. (Dnr 
KS2020/1010) ............................................................................................................................................................... 17 
Inhyrning LSS Enebacken (Dnr KS2020/1173) ...................................................................................................... 18 
Svar på motion gällande kommunalt verksamhetsbidrag för sociala föreningar (Dnr KS2020/0187) ............ 20 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i ekonomiberedningen och kommunfullmäktige/meddelande om 
valbarhetshinder - Jenny Alvstråle (C) (Dnr KS2020/1386) .................................................................................. 22 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare miljö- och byggnadsnämnden, 
Bagahus, AB Kongahälla - Thomas Andersson (UP) (Dnr KS2020/1421) ......................................................... 23 
Information om beslut om efterträdarval (Dnr KS2020/1018) ............................................................................. 24 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för samhälle och utveckling - Knut Nordin (V) (Dnr 
KS2020/1438) ............................................................................................................................................................... 25 
Interpellation till Pia Gillerstedt (S) om coronasäkrade besök inomhus på äldreboenden (Dnr KS2020/1439)
 ......................................................................................................................................................................................... 26 
Enskild fråga till Pia Gillerstedt (S) om våld i hemmet (Dnr KS2020/1450) ...................................................... 27 
Motion från Matilda Jansson och Kerstin Petersson (L) - handlingsplan för att stärka skyddet för barn som 
utsätts för våld i hemmet (Dnr KS2020/1451) ........................................................................................................ 28 
Motion från Jan Tollesson (L) om ökad tillgänglighetsanpassning av möteshandlingar och webbsändningar 
(Dnr KS2020/1460) ..................................................................................................................................................... 29 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Lennart Wennerblom (MP) (Dnr KS2020/1464)
 ......................................................................................................................................................................................... 30 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i demokratiberedningen – Rainer Hoffman (UP) .................................. 31 

 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-09-03 
Sida 5 (31) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 97/2020 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) och Ove Wiktorsson (C). Ordföranden meddelar 
att protokollet justeras måndagen den 7 september.  
 

Beslut 

  Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) och Ove Wiktorsson (C).  
__________ 
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 § 98/2020 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
   

- Information om beslut om efterträdarval  
- Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för samhälle och utveckling - Knut 

Nordin (V) 
- Interpellation till Pia Gillerstedt (S) om coronasäkrade besök inomhus på äldreboenden 
- Enskild fråga till Pia Gillerstedt (S) om våld i hemmet 
- Motion från Matilda Jansson (L) och Kerstin Petersson (L) - handlingsplan för att stärka 

skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet 
- Motion från Jan Tollesson (L) om ökad tillgänglighetsanpassning av möteshandlingar och 

webbsändningar 

- Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Lennart Wennerblom (MP) 
- Avsägelse från uppdrag som ledamot i demokratiberedningen – Rainer Hoffman (UP) 

 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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 § 99/2020 

Information om beslut om efterträdarval (Dnr KS2020/1180) 
 

Länsstyrelsen har utsett Mikael Lunneblad (MP) till ny ersättare i kommunfullmäktige för 
perioden 22 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Internservice 

 För kännedom till  
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 § 100/2020 

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

- Lägesrapport med anledning av Covid-19  
- Smittskyddsläget i Västra Götaland 
- Arbetsmarknad  
- Sjukfrånvaro  
- Skatter och stadsbidrag  
- Resultat för Kungälvs kommun 2020  
- Lån och investeringar tom juli 2020  

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 101/2020 

Interpellation om kommunens ansvar för asylsökande - till Miguel Odhner 
(S) (Dnr KS2020/1116) 

 
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 
 
Yrkanden 
Victoria Dahlqvist (SD): Ärendet bordläggs.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut 

Ärendet bordläggs.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 102/2020 

Styrdokument Kulturprogram (Dnr KS2019/0245) 
 

Kultur- och fritidsberedningen tog under mandatperioden 2014-2018 fram en kulturpolicy för 
Kungälvs kommun som kommunfullmäktige 2018-02-01 antog. Kulturpolicyn är ett visionärt 
dokument som fastställer den övergripande avsiktsförklaringen, exempelvis vilka värden som 
ska beaktas.  
 
Kommunstyrelsen tog därefter fram en kulturplan (KS2018/1047) för 2018-2019 som 
utarbetades efter kulturpolicyn. Kultur- och fritidsberedningen har under 2019 och 2020 
arbetat med revideringen och valt att omarbeta dokumentet mer likt det idrottspolitiska 
programmet. Detta för att skapa jämbördighet mellan styrning av kultur och idrott.  
 
Kultur- och fritidsberedningen har valt att byta namn och format på styrdokumentet från 
policy till program. Syftet med kulturprogrammet är att skapa fler kontaktytor mellan boende i 
Kungälvs kommun, främja integration samt skapa gynnsamma förutsättningar att ytterligare 
utveckla kulturen i kommunen. Styrdokumentet uppmärksammar särskilt barn och ungas rätt 
till kultur samt tydliggöra kulturens roll framåt och vikten av densamma för integration, 
samhällsbygge och demokratiska processer.  

 
Kultur- och fritidsberedningen förslag till beslut är att kulturprogrammet antas samt att 
kommunstyrelsen uppdras att revidera kulturplanen 2018-2019 utifrån kulturprogrammet.  

 
Beslutsunderlag  
Kulturprogram – antaget KoF 2020-06-09  
Ekonomisk och juridisk bedömning – revidering av styrdokument kulturprogram  
Protokollsutdrag – Kultur och fritidsberedningen – 9 juni 2020  
Protokollsutdrag – Kultur och fritidsberedningen 
 
Yrkanden  
Ingela Rossi (S):  Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Fredrik Daun (KD): Kultur- och fritidsberedningens förslag till kulturprogram avslås.  
 
Morgan Carlsson (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Avslag på Fredrik Dauns 
(KD) tilläggsyrkande.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer Ingela Rossis (S) yrkande mot Fredrik Dauns (KD) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att anta Ingela Rossis (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs inte 
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Beslut  

1. Kulturprogrammet antas. 
2. Kommunstyrelsen uppdras att revidera kulturplanen 2018-2019 utifrån 

kulturprogrammet. 
__________ 

 
 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 103/2020 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsens 
reglemente och delegationsordning, gällande lagstiftning vid höjd 
beredskap (Dnr KS2019/1917) 
I ”Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020” från MSB och 
SKR (tidigare SKL) beskrivs målbild och åtgärder för kommunernas arbete under perioden 
2018-2020. Som ett led i att förbereda kommunen, förvaltning och politiker för händelse av 
krigsfara eller krig bör berörda reglementen, arbetsordningar och delegeringsordningar 
uppdateras med den lagstiftning som är aktuell i samband med att höjd beredskap gäller.  
 
Revideringarna av kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens reglemente och 
delegeringsordning är nödvändig för att medvetandegöra och förtydliga styrningen av 
förvaltningen och kommunen i händelse av höjd beredskap. Kommunens dagliga arbete ska 
fortlöpa som vanligt i så hög utsträckning som möjligt även i händelse av krig, och därför blir 
konsekvensen av att inte göra revideringen att det kan komma att råda otydlighet i 
rollfördelning och ansvar när höjd beredskap är aktuellt. 
 
Revideringarna tar inga ekonomiska medel i anspråk och förvaltningen bedömer att 
förtydningen av de lagar som träder i kraft vid krigsberedskap kan införas i nu gällande 
arbetsordning, delegeringsordning och reglemente som egna avsnitt, speciellt avsedda för 
ändamålet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsens 
reglemente och delegationsordning, gällande lagstiftning vid höjd beredskap 2019-11-28 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 12 augusti 2020 2019-11-28 
Bilaga Bilaga 1 - Tillägg i Arbetsordning för kommunfullmäktige 2019-11-28 
Bilaga Bilaga 2 - Tillägg i kommunstyrelsens reglemente 2019-11-28 
Bilaga Bilaga 3 - Tillägg i kommunstyrelsens delegeringsordning 2019-11-28 
Bilaga MSB - Rätt person på rätt plats, kommuner 2019-11-28 
Protokollsutdrag - Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsens 
reglemente och delegationsordning, gällande lagstiftning vid höjd beredskap - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

1. Bilaga 1, ”Tillägg i arbetsordning för kommunfullmäktige” antas och införs i 
nuvarande arbetsordning Dnr KS2020/0738 som ett särskilt avsnitt. 

 
2. Bilaga 2, ”Tillägg i kommunstyrelsens reglemente” antas och införs i nuvarande 

reglemente Dnr KS2019/0226 som ett särskilt avsnitt. 
__________ 
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Expedieras till:   Förvaltningsledningen, nämndsekreterare 

För kännedom till: Registrator, Mats Mikulic, Daniel Botéus, Fredrik Skreberg, Jonas Arlmark 
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 § 104/2020 

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst (Dnr 
KS2020/0780) 

 
Kungälvs kommun är medlem i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Förbundsstyrelsen 
föreslår en uppdaterad förbundsordning. Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande 
medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in, dels ett tillägg att ordföranden har 
utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella 
förtydliganden. 
 
Som medlem i kommunalförbundet behöver Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun 
besluta om förbundsstyrelsens förslag på ändringar ska godtas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst 2020-04-30 
Bilaga Expediering av Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 2020-04-30 
Bilaga TU Förbundsordningen 2020-04-30 
Bilaga Förslag till ny förbundsordning 2020-04-30 
Bilaga Förbundsordning med ändringsmarkeringar 2020-04-30 
Bilaga Tidsplan 2020-04-30 
Bilaga Protokollsutdrag 2020-03-27 2020-04-30 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 12 augusti 2020 2020-04-30 
Protokollsutdrag - Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

Upprättat förslag till ny förbundsordning godkänns.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 105/2020 

Upprättande av verksamhetsområde för vattentjänster, Hållsunga 3:9 m.fl. 
samt Torsby-Tofta 1:31 m.fl. (Dnr KS2020/0871) 

 Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta  
verksamhetsområde när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och 
dagvatten finns. I enlighet med vattentjänstlagen ska det tydligt framgå vilka fastigheter som 
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.  
 
Behov av vattentjänster föreligger för fastigheter i områden kring Hållsunga, Vedhall och 
Kovikshamn, vilka utgör en del av VA-utbyggnadsområdet Nordkroken i kommunens 
fastställda strategiska dokument ”VA-utbyggnadsplan, Plan”, Dnr KS2019/2053.  
 
Fastigheter som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
framgår av bifogade bilagor, bilaga 1 (Karta verksamhetsområde) samt bilaga 2 
(Fastighetsförteckning verksamhetsområde). Upprättande av verksamhetsområde och 
utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten följer vattentjänstlagens syfte samt 
kommunens VA-utbyggnadsplan.  
 
Beslut om verksamhetsområde innebär att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig 
ansvaret för tillhandahållande av vattentjänsterna vatten och spillvatten till fastigheter angivna 
i bilaga 2 (Fastighetsförteckning verksamhetsområde) daterad 2020-06-02. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för vattentjänster, Hållsunga 3:9 m.fl. 
samt Torsby-Tofta 1:31 m.fl. 2020-05-18 
Bilaga Bilaga 1_Karta verksamhetsområde 2020-05-18 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 23 juni 2020 2020-05-18 
Bilaga Bilaga 2_Fastighetsförteckning verksamhetsområde 2020-05-18 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 12 augusti 2020 2020-05-18 
Protokollsutdrag - Upprättande av verksamhetsområde för vattentjänster, Hållsunga 3:9 m.fl. 
samt Torsby-Tofta 1:31 m.fl. - Utskottet för Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Upprättande av verksamhetsområde för vattentjänster, Hållsunga 3:9 m.fl. 
samt Torsby-Tofta 1:31 m.fl. - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet 
med vattentjänstlagen, för fastigheter angivna i bilaga 2 (Fastighetsförteckning 
verksamhetsområde) daterad 2020-06-02.  

__________ 
 
Expedieras till:   Samhälle och utveckling Martin Hollertz, Sten-Ove Dahllöf 
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För kännedom till: Samhälle och utveckling Elisabeth Wégen, Sofie Erlandsson 
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 § 106/2020 

Upprättande av verksamhetsområde för vattentjänster, Kastellegården 1:52 
m.fl. Vena 1:3 m.fl. (Dnr KS2020/1010) 

 Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta  
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och 
dagvatten finns. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som 
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.  
 
Exploatering av bostäder och skola inom detaljplan del av Kastellegården 1:52 samt bostäder 
inom detaljplan Tega 2:5 har föranlett utbyggnad av kommunalt VA till fastigheter inom 
planområdena. VA-ledningar är anlagda.  
 
Fastigheter vid Högsbovägen, utanför detaljplanelagt område, har bedömts vara i behov av 
kommunala vattentjänster och utbyggnad av VA-ledningar för vatten och spillvatten pågår.  
 
Fastigheter som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde framgår av bilaga 1 (Karta 
verksamhetsområde) samt bilaga 2 (Fastighetsförteckning verksamhetsområde). Beslut om 
verksamhetsområde innebär att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för 
tillhandahållande av vattentjänster till fastigheter angivna i bilaga 2.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för vattentjänster, Kastellegården 1:52 
m.fl. Vena 1:3 m.fl. 2020-05-29 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 12 augusti 2020 2020-05-29 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 23 juni 2020 2020-05-29 
Bilaga Bilaga 1_Karta verksamhetsområde 2020-05-29 
Bilaga Bilaga 2_Fastighetsförteckning verksamhetsområde 2020-05-29 
Protokollsutdrag - Upprättande av verksamhetsområde för vattentjänster, Kastellegården 1:52 
m.fl. Vena 1:3 m.fl. - Utskottet för Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Upprättande av verksamhetsområde för vattentjänster, Kastellegården 1:52 
m.fl. Vena 1:3 m.fl. - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten respektive 
vatten och spillvatten upprättas, i enlighet med vattentjänstlagen, för fastigheter 
angivna i bilaga 2 (Fastighetsförteckning verksamhetsområde) daterad 2020-06-05.  

__________ 
 
Expedieras till:   Samhälle och utveckling Martin Hollertz, Sten-Ove Dahllöf 

För kännedom till: Samhälle och utveckling Elisabeth Wégen, Sofie Erlandsson 
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 § 107/2020 

Inhyrning LSS Enebacken (Dnr KS2020/1173) 
 

När lokalförsörjningsplanen för Kungälvs kommun sammanställdes i maj 2020 fanns det elva 
ej verkställda beslut om bostad för vuxna inom LSS. Det innebär att 11 personer har fått 
gynnande beslut, men saknar permanent boende, och finns i kön. Av dessa har sju brukare 
beslut om servicebostad och fyra beslut om gruppbostad. Därutöver köper kommunen 12 
LSS-platser av andra aktörer utanför kommungränsen. Fram till 2022 är avsikten ta hem ca 6–
7 personer till Kungälv igen. 
 
Behovet av fler gruppbostäder/servicebostäder LSS har under flera år varit större än tillgången. 
För att kunna verkställa redan fattade beslut om Bostad enligt Särskild Service enl. LSS behövs 
en fortsatt utbyggnad/tillgång till fler bostäder. Förvaltningen har därför en löpande dialog med 
exploatörer och fastighetsägare som är intresserade av att erbjuda LSS-bostäder i sitt bestånd. 

 
Det aktuella hyresobjektet i det här ärendet uppförs av Trivebo Fastighets AB i Tega 
Västergård i västra Ytterby. Objektet heter Enebacken och innehåller en gruppbostad med sex 
lägenheter samt gemensamhetsytor samt en servicebostad om åtta lägenheter och en 
kontaktlägenhet.  
 
Beräknad objektshyra för LSS-boendet är ca 2, 4 mkr/år.  Förvaltningen föreslår att upprättat 
förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Trivebo godkänns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Inhyrning LSS Enebacken 2020-07-02 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 12 augusti 2020 2020-07-02 
Bilaga Hyreskontrakt 2020-07-02 
Bilaga Anteckning till protokollet från KD och SD - KS 2020-08-12 2020-07-02 
Protokollsutdrag - Inhyrning LSS Enebacken - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Pia Gillerstedt (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.   Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Trivebo godkänns. 
2. Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektören får i uppdrag att 

underteckna hyresavtal för LSS Enebacken, Tega 2:5 del av. 
__________ 
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Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av 
Utvecklingspartiet – Se bilaga  
  
Expedieras till:   Lena Arnfelt, Anders Holm 

För kännedom till: Håkan Wallentin 
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 § 108/2020 

Svar på motion gällande kommunalt verksamhetsbidrag för sociala 
föreningar (Dnr KS2020/0187) 

 
Liberalerna har inkommit med en motion (KS2020/0187) kring att inrätta ett kommunalt 
verksamhetsbidrag för sociala föreningar i Kungälvs kommun. 
 
Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
och frivilliga organisationer. Kungälvs kommun har en antagen riktlinje kring föreningsbidrag 
till förening och organisation inom socialtjänstens verksamhet, samt föreningar som stödjer 
arbetet kring social hållbarhet (KS2019/2068). För idrottsföreningar som i huvudsak bedriver 
barn- och ungdomsverksamhet finns möjlighet att söka lokal- och anläggningsstöd 
(KS2017/1980).  
 
Förvaltningen har en egen avsatt budget till sociala föreningar, där möjlighet ges att utifrån 
antagna kriterier söka medel.  
 
Förvaltningen har inlett arbete med att ta fram ett gemensamt styrdokument med syfte att 
Kungälvs kommun har ändamålsenlig och säker hantering av föreningsstöd. Målsättning med 
styrdokumentet är att skapa tydlighet avseende vilket föreningsstöd kan sökas samt fastställa 
tydliga villkor och kriterier för bedömning. Verksamhetens bedömning är att motionen avslås 
på grund av att det finns avsatt budget till sociala föreningar samt att uppdrag är inlett kring 
framtagande av gemensamt styrdokument.  
 
Förslag till beslut: Motionen avslås 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion gällande kommunalt verksamhetsbidrag för sociala föreningar 
2020-04-28 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 12 augusti 2020 2020-04-28 
Bilaga Motion verksamhetsbidrag 2020-01-29 2020-04-28 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 24 juni 2020 2020-04-28 
Protokollsutdrag - Svar på motion gällande kommunalt verksamhetsbidrag för sociala 
föreningar - Utskottet för Bildning och lärande  
Protokollsutdrag - Svar på motion gällande kommunalt verksamhetsbidrag för sociala 
föreningar - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Matilda Jansson (L): Motionen bifalles.  
 
Anna Vedin (M): Motionen avslås.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Anna Vedins (M) yrkande.  
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Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Matilda Janssons (L) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 26 ja-röster, 6 nej-röster, 2 ledamöter som avstår och 25 frånvarande ledamöter beslutar 
kommunfullmäktige att anta Anna Vedins (M) yrkande.  

Beslut  

 Motionen avslås. 
__________ 
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Liberalerna 
– Se bilaga  
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-09-03 
Sida 22 (31) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 109/2020 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i ekonomiberedningen och 
kommunfullmäktige/meddelande om valbarhetshinder - Jenny Alvstråle 
(C) (Dnr KS2020/1386) 

 
Jenny Alvstråle (C) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ekonomiberedningen. Kommunfullmäktige ska behandla 
avsägelserna och begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen. 
 
Efter att ledamoten inkom med avsägelsen har länsstyrelsen inkommit med ett meddelande 
om valbarhetshinder där följande framgår: ”Kommunallagen 4 kap 7 § säger att om en 
förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. Efter att ha 
kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valbarhetskontroll vill Länsstyrelsen härmed 
uppmärksamma Kungälvs kommun på att vald ledamot i kommunfullmäktige, Jenny Alvstråle 
(C), har valbarhetshinder eftersom hon inte längre är folkbokförd i valområdet.” 
 
Centerpartiet förslås Anders Johansson (C) som ny ledamot i ekonomiberedningen. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  
Meddelande om valbarhetshinder   

Beslut 

1. Med anledning av att Jenny Alvstråles (C) uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige upphört begär kommunfullmäktige en ny 
röstsammanräkning hos länsstyrelsen för att utse en ny ledamot i 
kommunfullmäktige.  
 

2. Jenny Alvstråles (C) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
ekonomiberedningen beviljas.  

 
3. Till ny ledamot i ekonomiberedningen utses Anders Johansson (C).  

__________ 
 
 

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

 För kännedom till  
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 § 110/2020 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare 
miljö- och byggnadsnämnden, Bagahus, AB Kongahälla - Thomas 
Andersson (UP) (Dnr KS2020/1421) 

 
Thomas Andersson (UP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden samt från uppdrag i 
styrelsen för Bagahus och AB Kongahälla.  

 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

Beslut 

1. Thomas Anderssons (UP) 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. Thomas Anderssons (UP) avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden beviljas.  

4. Platsen som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden lämnas vakant tills 
vidare.   

5. Thomas Anderssons (UP) avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen 
för AB Kongahälla och Bagahus AB beviljas.  

6. Platsen som ledamot i styrelsen för AB Kongahälla och Bagahus AB lämnas 
vakant tills vidare.   

__________ 
 
 

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

 För kännedom till  
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 § 111/2020 

Information om beslut om efterträdarval (Dnr KS2020/1018) 
 
Länsstyrelsen har utsett Bertil Augustsson (SD) till ledamot i kommunfullmäktige från och 
med den 25 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022. 
 
Någon ny ersättare kunde inte utses. 
 
Beslutsunderlag  
Beslut från Länsstyrelsen  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
 
 

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

 För kännedom till  
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 § 112/2020 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för samhälle och 
utveckling - Knut Nordin (V) (Dnr KS2020/1438) 

 
Knut Nordin (V) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för 
samhälle och utveckling. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen 
beviljas utse en ny ledamot i beredningen för samhälle och utveckling.  
 
Vänsterpartiet föreslås Henry Larsson (V) som ny ledamot i beredningen för samhälle och 
utveckling.  
 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från uppdrag 

Beslut 

1. Knut Nordins (V) avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för 
samhälle och utveckling beviljas.  
 

2. Till ny ledamot i beredningen för samhälle och utveckling utses Henry 
Larsson (V).  

__________ 
 
 

 Expedieras till Renate Danielsson, Lönenheten, Internservice, Jonna Bakkum, Karin Ek Thorbjörnsson  

 För kännedom till  
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 § 113/2020 

Interpellation till Pia Gillerstedt (S) om coronasäkrade besök inomhus på 
äldreboenden (Dnr KS2020/1439) 

 
Gun-Marie Daun (KD) har inkommit med en interpellation ställd till Pia Gillerstedt (S) om 
coronasäkrade besök inomhus på äldreboenden. 
 
Pia Gillerstedt (S) besvarar interpellationen.  

 
Beslutsunderlag 
Interpellation till Pia Gillerstedt (S) om coronasäkrade besök inomhus på äldreboenden 

Beslut 

  Interpellationen anses besvarad.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 114/2020 

Enskild fråga till Pia Gillerstedt (S) om våld i hemmet (Dnr KS2020/1450) 
 

Matilda Jansson (L) har inkommit med en fråga till Pia Gillerstedt (S) om våld i hemmet.  
 
Pia Gillerstedt (S) besvarar frågan.  
 
Beslutsunderlag  
Enskild fråga till Pia Gillerstedt (S) om våld i hemmet 
 

Beslut 

  Frågan anses besvarad.  
__________ 
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 § 115/2020 

Motion från Matilda Jansson och Kerstin Petersson (L) - handlingsplan för 
att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet (Dnr 
KS2020/1451) 

 
Matilda Jansson (L) har inkommit med en motion om handlingsplan för att stärka skyddet för 
barn som utsätts för våld i hemmet.  
 
Beslutsunderlag  
Motion från Matilda Jansson och Kerstin Petersson (L) - handlingsplan för att stärka skyddet 
för barn som utsätts för våld i hemmet 
 

Beslut 

  Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-09-03 
Sida 29 (31) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 116/2020 

Motion från Jan Tollesson (L) om ökad tillgänglighetsanpassning av 
möteshandlingar och webbsändningar (Dnr KS2020/1460) 

 
Jan Tollesson (L) har inkommit med en motion om ökad tillgänglighetsanpassning av 
möteshandlingar och webbsändningar.  
 
Beslutsunderlag  
Motion om ökad tillgänglighetsanpassning av möteshandlingar och webbsändningar 

Beslut 

  Motionen remitteras till demokratiberedningen.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 117/2020 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Lennart 
Wennerblom (MP) (Dnr KS2020/1464) 

 
Lennart Wennerblom (MP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag   

Beslut 

1. Lennart Wennerbloms (MP) avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen beviljas.  
 

2. Platsen som ersättare i kommunstyrelsen lämnas vakant tills vidare.  

__________ 
 
 

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

 För kännedom till  
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 § 118/2020 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i demokratiberedningen – Rainer 
Hoffman (UP) 

 
Rainer Hoffman (UP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
demokratiberedningen. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen samt utse en ny ledamot 
till demokratiberedningen.  
 
Utvecklingspartiet föreslår Laila Persson (UP) som ny ledamot i demokratiberedningen. 

 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag   

Beslut 

1. Rainer Hoffmans (UP) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
demokratiberedningen beviljas.  

2. Till ny ledamot i demokratiberedningen utses Laila Persson (UP).  

__________ 
 
 

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

 För kännedom till  

 
 
 








