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 Annica Börstell (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Eva Wahlin (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Pernilla Wiklund (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (L)  
 Matilda Jansson (L)  
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 Fredrik Daun (KD)  
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 Knut Nordin (V)  
 Lottie Lord (MP)  
 Kent Aulin (MP) Ersättare för Lennart Wennerblom (MP) 

 
Ersättare Kenneth Gustafson (V)  
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Sekreterare 
  Paragraf 157-170 
 Fredrik Skreberg  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Gun-Marie Daun (KD) Miguel Odhner (S) 

 
Ej närvarande Assar Wixe (S)  
 Nils Carlson (S)  
 Lennart Martinsson (S)  
 Patrik Ryberg (M)  
 Gustav Meuller (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 Sven Niklasson (SD)  
 Robert Kinhult (SD)  
 Göran Södersved (SD)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Rainer Hoffman (UP)  
 Ilona Waern (KD)  
 Lennart Wennerblom (MP)  
 Fredrik Gullbrantz (S)  
 Ulrica Brogren (S)  
 Parker Ayewubo  
 Emmy Hansson (S)  
 Mats Frisell (S)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Simon Pasula (M)  
 Björn Hernius (M)  
 John Magnusson (SD)  
 Heine Nielsen (-)  
 Leif Hasselgren (UP)  
 Patrik Hedin (UP)  
 Pierre Rehnlund (L)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Madeleine Ytterstedt (L)  
 Kenneth Frii (C)  
 Anders Johansson (C)  
 Fredrik Thomasson (KD)  
 Henry Larsson (V)  

 

 
  

Övriga deltagare Oskar Engdahl  Kommunkansliet  
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 § 157/2020 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Miguel Odhner (S) och Gun-Marie Daun (KD). Ordföranden meddelar 
att protokollet justeras måndagen den 7 december.  
 

Beslut 
  Till justerare utses Miguel Odhner (S) och Gun-Marie Daun (KD).  

__________ 
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 § 158/2020 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.  
 

Beslut 
  Föredragningslistan fastställs.  

__________ 
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 § 159/2020 

Utredning - uppföljning av 2018 års granskningar (Dnr KS2020/1782) 
 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en 
uppföljning av 2018 års granskningar. Syftet med uppföljningen har varit att följa upp om 
kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden samt 
överförmyndarnämnden hanterat de synpunkter som framkom i de granskningar revisionen 
genomförde under 2018 samt vilka åtgärder som vidtagits.  
 
I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder 
här rapporten för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering 
av revisionens granskningar. Revisionens sammanfattande bedömning är att miljö- och 
byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden samt överförmyndarnämnden i stort har 
vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna.  
 
Utifrån uppföljningen är vår bedömning att följande rekommendation kvarstår för 
kommunstyrelsen:  
 

 Tillse att enheterna inom verksamhetsområde planering och myndighet utarbetar 
verksamhetsplaner i enlighet med beslutad styrmodell.  

Vidare är vår bedömning utifrån uppföljningen att en ny rekommendation är påkallad för 
miljö- och byggnadsnämnden:  
 

 Lämna förslag på revidering av reglemente till kommunfullmäktige i enlighet med 
nämndens organisations- och budgetförutsättningar. 

 
Granskningen har översänts till kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Beslutsunderlag  
Missiv - uppföljning av 2018 års granskningar 
Bilaga - Granskningsrapport ”Uppföljning av 2018 års granskningar 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 

 Expedieras till Förvaltningsledningen  

 För kännedom till  
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 § 160/2020 

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

- Information med anledning av covid-19 
- Ny rekommendation - även friska barn ska vara hemma om någon hemma har covid-19 
- Beredskap och kontroll  
- Företagande & Jobben i Kungälv v.48 
- Kommunstyrelsen förlänger, ser över stöd till lokala företag 
- Kommunal annonsinsats 
- Planer för social hållbarhet  

 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
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 § 161/2020 

Avtal med Kongahälla Ridsällskap avseende ny ridanläggning i Trankärr 
mm (Dnr KS2020/0921) 
Genom beslut i kommunstyrelsen 2020-06-17 (§188/2020) gavs förvaltningen i uppdrag att 
arbeta fram ett förslag till nytt avtal som möjliggör att Kongahälla Ridsällskap (KRS) bygger 
och äger en ny ridanläggning i Trankärr. Avtalet ska innefatta en ersättning för nybyggnation 
till klubben på maximalt 28 mkr som del av finansieringen. 
 
Kungälvs kommun och KRS har nu kommit överens om ett förslag till nytt avtal som reglerar 
att KRS ska bygga och äga en ny ridanläggning och parallellt avveckla sin verksamhet i Ytterby. 
 
Avtalet reglerar också att kommunens ersättning till KRS om max 28 MSEK enbart ska 
finansiera ridanläggningens ideella delar och övriga villkor kring ut- och återbetalning samt 
pantsättning av detta stöd.  
 
Genom ingående av detta förslag till avtal medger KRS att samtliga avtal i Ytterby upphör i 
närtid vilket är en förutsättning för att kunna utveckla området enligt aktuella översiktsplaner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Avtal med Kongahälla Ridsällskap avseende ny ridanläggning i Trankärr mm 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 november 2020 
Bilaga Avtal Trankärr nov 2020 undertecknat av KRS 
Bilaga KRS avtal bilaga 1 tomträtt 
Bilaga KRS avtal bilaga 2 situationsplan 

Beslut 
1. Förslaget till avtal mellan Kungälvs kommun och Kongahälla Ridsällskap om en 

ny ridanläggning i Trankärr godkänns.  
2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.  
3. Finansiering sker genom eget kapital 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 162/2020 

Tjuvkil 2:174, dike, upprättande av verksamhetsområde för dagvatten (Dnr 
KS2020/1122) 

 
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. 
 
Kommunen bedömer att detta behov föreligger för ett dike i Tjuvkil.  
Detta beslut innebär att kommunen med stöd av vattentjänstlagen tar över ansvaret för att 
sköta MAVF båtnadsområde gällande dagvatten. 
 
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 Tjuvkil 2:174, dike, upprättande av verksamhetsområde för dagvatten 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 november 2020 
Bilaga Bilaga 1 Karta över VO 
Bilaga Bilaga 2 fastighetsförteckning 
Bilaga Protokollsutdrag - Tjuvkil 2-174, dike, upprättande av verksamhetsområde för 
dagvatten - USU 
Protokollsutdrag - Tjuvkil 2:174, dike, upprättande av verksamhetsområde för dagvatten - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  
Verksamhetsområde för vattentjänsten dagvatten upprättas, i enlighet med 
vattentjänstlagen, för fastigheter angivna i bilaga 2 (Fastighetsförteckning 
verksamhetsområde). 

__________ 
 
Anders Holmensköld (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv  
 
Expedieras till:   Samhälle och utveckling, Martin Hollertz, Sten-Ove Dahllöf 

För kännedom till: Stefan Bohlin, Elisabeth Wégen 
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 § 163/2020 

Kapitalisering av Kommuninvest (Dnr KS2020/1479) 
 

Kungälvs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningens 
upplåningsverksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ). 
 
För medlemskap i den ekonomiska föreningen krävs att man bidrar med kapitalinsats. 
Lagstiftning ställer krav på kapitalets storlek i bolag som verkar på kreditmarknaden och 
därmed också på kapitalinsatsen.  
 
Från 2010 och tills nu har medlemmarnas insats i den ekonomiska föreningen bestått av två 
delar. Kapitalinsats och förlagslån.  
 
För att svara upp emot ökade myndighetskrav har föreningsstämman i Kommuninvest 
ekonomisk förening beslutat att lösa och återbetala förlagslånet samt succesivt höja kravet på 
medlemmarnas kapitalinsats. 
 
För Kungälvs kommuns del ska insatskapitalet öka från 900 till 1300 kronor per invånare. 
Detta ska ske genom årliga ökningar under fyraårsperioden 2021 – 2024. Genom 
medlemskapet i Kommuninvest ekonomisk förening har kommunen tillgång till mycket 
förmånlig finansiering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kapitalisering av Kommuninvest 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 november 2020 
Protokollsutdrag - Kapitalisering av Kommuninvest - Kommunstyrelsen  

Beslut   
1. Kungälvs kommun ska, som insatskapital, till Kommuninvest ekonomisk 

förening inbetala det återbetalda förlagslånet, 7 500 000 kronor. 
2. Kungälvs kommun ska årligen, under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, till 

Kommuninvest ekonomisk förening inbetala de insatsbelopp som 
föreningsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening fastställt. 

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 
för inbetalning av insatskapital upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 
kronor per invånare år 2024. 

4. Finansiering sker via likvida medel. 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 164/2020 

Styrdokument - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (Dnr KS2020/1893) 

 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på 
kort och långt sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje 
generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och de 
själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. 
 
Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar 
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan 
sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att det 
årets balanskravsresultat är negativt. Hur man avser att reservera och disponera medel till/från 
RUR ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige 
fastställer. 

  
Förvaltningen föreslår att Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) antas enligt förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Styrdokument - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv 
Bilaga Riktlinje för god ekonomisk hushållning och RUR - styrdokument 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 30 november 2020 
Protokollsutdrag - Styrdokument - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv - Kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 18:03-18:10,  
 
Yrkanden  
Jonas Andersson (S): Ekonomiberedningen får i uppdrag att utveckla texterna i det kommande 
rambudgetarbetet. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Jonas Anderssons 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta förslagen.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut  
1. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) 

antas. 
2. Ekonomiberedningen får i uppdrag att utveckla texterna i det kommande 

rambudgetarbetet. 
__________ 
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Expedieras till: Pia Jakobsson  

För kännedom till: 
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 § 165/2020 

Handlingsplan 2020 funktionshinderpolitiskt program (Dnr KS2020/0094) 
 

Handlingsplanen för 2020 utgår från målen i det funktionshinderpolitiska programmet 
Tillgänglighet och delaktighet för alla. Handlingsplanen är en sammanställning av de aktiviteter 
som förvaltningen planerar att arbeta med under 2020 inom tilldelad budget. Handlingsplanen 
informeras årligen i rådet för funktionshinderfrågor, förvaltningsledningen, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Handlingsplan 2020 funktionshinderpolitiskt program 
Bilaga Handlingsplan 2020 Funktionshinderpolitiskt program 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 november 2020 
Protokollsutdrag - Handlingsplan 2020 funktionshinderpolitiskt program - Kommunstyrelsen  

Beslut  
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
Anteckning till protokollet lämnas av Jan Tollesson (L) – Se bilaga  
 
Expedieras till:   

För kännedom till: Anna Larsson Trygghet och stöd, Terés Zachrisson Trygghet och stöd, Anna Bengtsson Bildning och 
lärande, Jan Rydberg Samhälle och utveckling, Lennart Aidefors Samhälle och utveckling 
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 § 166/2020 

Uppföljningsrapport handlingsplan funktionshinderpolitiskt program 2019 
(Dnr KS2020/0094) 

 
Rapporten är en uppföljning av de aktiviteter som förvaltningen arbetat med utifrån 
funktionshinderpolitiska programmets handlingsplan för 2019. Uppföljningsrapporten 
informeras årligen i rådet för funktionshinderfrågor, förvaltningsledningen, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport handlingsplan funktionshinderpolitiskt program 2019 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 november 2020 
Bilaga Uppföljning 2019 handlingsplan funktionshinderpolitiskt program 
Protokollsutdrag - Uppföljningsrapport handlingsplan funktionshinderpolitiskt program 2019 - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  
  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: Anna Larsson Trygghet och stöd, Terés Zachrisson Trygghet och stöd, Anna Bengtsson Bildning och 
lärande, Jan Rydberg Samhälle och utveckling, Lennart Aidefors Samhälle och utveckling 
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 § 167/2020 

Motion från Matilda Jansson (L) och Kerstin Petersson (L) om en trygg 
äldreomsorg i Kungälv (Dnr KS2020/1821) 

 
Matilda Jansson (L) och Kerstin Petersson (L) har inkommit med en motion om en trygg 
äldreomsorg i Kungälv. 
 
Beslutsunderlag  
Motion från Matilda Jansson (L) och Kerstin Petersson (L) om en trygg äldreomsorg i 
Kungälv 

Beslut 
  Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 168/2020 

Information om beslut om entledigande som nämndeman - Fredrik 
Schandorff (S) (Dnr KS2020/1800) 

 
Göteborgs tingsrätt meddelar att Fredrik Schandorff (S) på egen begäran entledigas från 
uppdrag som nämndeman avseende tjänsteperioden 2020-2023. Till ny nämndeman föreslås 
Kjell Åke Åkesson. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Göteborgs tingsrätt 

Beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet.  
2. Till ny nämndeman föreslås Kjell Åke Åkesson.  

__________ 
 
 

 Expedieras till Göteborgs tingsrätt, Renate Danielsson 

 För kännedom till  
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 § 169/2020 

Fyllnadsval av ersättare till miljö- och byggnadsnämnden (Dnr 
KS2020/1421) 
Kommunfullmäktige ska utse en ersättare till miljö- och byggnadsnämnden efter vakant plats 
från Utvecklingspartiet. Utvecklingspartiet föreslår att Martin Ottosson (UP) utses till ny 
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fyllnadsval av ersättare till miljö- och byggnadsnämnden 

Beslut 
Till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden utses Martin Ottosson (UP).  

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

För kännedom till: 
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 § 170/2020 

Fyllnadsval av ledamot till styrelsen för AB Kongahälla och Bagahus AB 
(Dnr KS2020/1421) 
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot till styrelsen för AB Kongahälla och Bagahus AB 
efter vakant plats från Utvecklingspartiet. Till ny ledamot i styrelsens för AB kongahälla 
föreslsås Mikael Wintell (UP). Till ny ledamot i styrelsen för Bagahus AB föreslås Lars 
Eriksson (UP.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fyllnadsval av ledamot till styrelsen för AB Kongahälla och Bagahus AB 

Beslut  
 

1. Till ny ledamot i styrelsens för AB Kongahälla utses Mikael Wintell (UP).  
2. Till ny ledamot i styrelsen för Bagahus AB utses Lars Eriksson (UP.  

__________ 
 
Expedieras till: Renate Danielsson, Christina Gunnesby  

För kännedom till: 
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Liberalerna i Kungälv tycker det är anmärkningsvärt att majoriteten väljer att inte prioritera den 

grupp invånare som kanske har svårast att få möjlighet till vara aktiva utanför hemmet. 

 

Under förra mandatperioden när S var i majoritet tillsammans med L,V,UP och MP skapades mängder 

av aktiviteter för att möjliggöra aktiv fritid. Detta arbete gjordes tillsammans med funktionshinder 

rådet och aktiviteterna blev av. Nu händer nästan inget vilket är högst beklagligt. 

 

Vi hoppas att majoriteten tar på sig funktionshinder kostymen och sätter sig in i känslan hur det är 

att inte kunna ta sig fram, inte förstå information och för den delen inte kunna besöka en badplats. 

 

Att skylla på Covid när man misslyckats med aktiviteter 2019 fungerar inte för oss.. utan gör om gör 

rätt och prioritera de som behöver det mest. 

 

Jan Tollesson (L) 


