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Plats och tid  Sessionssalen klockan 17:00-20:40 
  

Beslutande Miguel Odhner (S)  
 Erika Sjöblom (S)  
 Mona Haugland (S)  
 Ingela Rossi (S)  
 Johan Holmberg (S)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Billy Kaldemark (S) Ersätter Leif Håkansson (S) 
 Ulla Johansson (S) Ersätter Nils Carlson (S) 
 Fredrik Gullbrantz (S) Ersätter Susanne Jönsson (S) 
 Ulrica Brogren (S) Ersätter Fredrik Schandorff (S) 
 Mats Frisell (S) Ersätter Helen Byström (S) 
 Lennart Martinsson (S)  
 Birgitta Jähnke (S)  
 Kathrine Månsson (S) Ersätter Bernt Lundborg (S) 
 Anders Holmensköld (M)  
 Anna Vedin (M)  
 Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Sara Regnell (M)  
 Marcus Adiels (M)  
 Bo Franzon (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Roberth Österman (M) Ersätter Gustav Meuller (M) 
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 Viktoria Dahlquist (SD) 1:e vice ordförande 
 Morgan Carlsson (SD)  
 John Magnusson (SD)  
 Niklas Andersson (SD)  
 Rolf Carlsson (SD) Ersätter Robert Kinhult (-) 
 Bertil Augustsson (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
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 Martin Högstedt (UP)  
 Lars Eriksson (UP) Ersätter Ancy Wahlgren (UP) 
 Laila Persson (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (L)  
 Matilda Jansson (L)  
 Thomas Loong (L)  
 Kerstin Petersson (L) Ersätter Cecilia Olsson (L) 
 Ove Wiktorsson (C)  
 Lena Bjurström (C)  
 Patrik Renström (C)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Anne-Christin Engwall (KD)  
 Johanna Salekärr (KD)  Ersätter Fredrik Daun (KD) 
 Erik Andreasson (V)  
 Kenneth Gustafson (V)  
 Henry Larsson (V) Ersätter Knut Nordin (V) 
 Lottie Lord (MP)  
 Mikael Lunneblad (MP) Lennart Wennerblom (MP) 
   

 
Ersättare Simon Pasula (M)  
 Britta Malmberg (M)  

 
Sekreterare 
  Paragraf 171–190 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Ove Wiktorsson (C)  
   
   
   
 Gun-Marie Daun (KD)  

 
Ej närvarande Leif Håkansson (S)  
 Nils Carlson (S)  
 Susanne Jönsson (S)  
 Fredrik Schandorff (S)  
 Helen Byström (S)  
 Eva Wahlin (UP)  
 Hans Torwald (C)  
 Ilona Waern (KD)  
 Bernt Lundborg (S)  
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 Gustav Meuller (M)  
 Robert Kinhult (-)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Cecilia Olsson (L)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Knut Nordin (V)  
 Lennart Wennerblom (MP)  

 

 
  

Övriga deltagare Haleh Lindqvist, kommundirektör  
 Åsa Berglie, projektchef  
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 § 171/2021 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 
 Till justerare föreslås Ove Wiktorsson (C) och Gun-Marie Daun (KD). 

Beslut 

Till justerare utses Ove Wiktorsson (C) och Gun-Marie Daun (KD). 
Ordförande meddelar att protokollet justeras på måndag den 6 december. 

__________ 
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 § 172/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 

Tillkommande ärenden:  
- Motion – ordning i skolan 
- Motion – Vindkraftspolicy 
- Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
- Motion – socialt och ekologiskt hållbarhetsstipendium 
- Val av ledamot i beredningen för trygghet och stöd 
- Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 

Beslut 

  Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 173/2021 

Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika (Dnr KS2020/1821) 

Sammanfattning 

Motion har inkommit från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna. Motionen 
syftar till att öka tryggheten i Kungälvs äldreomsorg med speciellt fokus på äldre personers risk 
för psykisk ohälsa och depression.  
 
I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna föreslås att en rutin tas 
fram med manual för hur årsrikas psykiska hälsa ska förebyggas, upptäckas och behandlas. 
Förvaltningen har ett pågående arbete med att arbeta hälsofrämjande för målgruppen äldre. 
Att behandla psykisk ohälsa ligger inom primärvården ansvarsområde. I motionen föreslås 
också att berörd personal utbildas i årsrikas psykiska ohälsa. 
 
Flera av förslagen i motionen har realiserats inom kommunens olika verksamheter.  
Det gäller ökat fokus på gruppen 65+ för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av 
ensamhet. En Seniorlinje startade den 12 januari 2021 av Hälsofrämjande förebyggande 
enheten i Kungälvs kommun. Syftet är att motverka ensamhet och isolering för äldre som kan 
vara en orsak till psykisk ohälsa. Seniorlinjen erbjuder mer än bara ett samtal i syfte att bryta 
isolering.  Personal har under mars månad 2021 genomfört utbildning och kunskapspåfyllning 
inom området psykisk ohälsa. Att veta hur man ska bemöta den som befinner sig i en svår kris 
och har tappat lusten att leva är viktigt i tider då den psykiska ohälsan ökar. Under tre tillfällen 
anordnade därför Suicidprevention i Väst i samarbete med Kungälvs kommun en 
webbföreläsning om psykisk livräddning. Föreläsningen ger verktyg för att bättre kunna 
hantera om någon uttrycker tankar om självmord. Föreläsningen är på tre timmar kräver inga 
förkunskaper och är helt gratis. Inriktningen är att öka kunskapen inom socialtjänsten inom 
nedanstående områden. 

Vid ansökan om bistånd använder socialsekreterare metoden Individens behov i centrum 
(IBIC) som är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål. IBIC. IBIC ger dels stöd 
för gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, dels stöd för både 
handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser 
behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. Inom metoden utreder socialtjänsten 
behoven kopplat till följande livsområden; Lärande och tillämpa kunskap, Allmänna uppgifter 
och krav, Kommunikation, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Mellanmänskliga 
interaktioner och relationer, utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomi. 

Förslag till beslut är att motionen anses besvarad då utbildningsinsats pågår inom 
socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 3 december 2020 
Bilaga Motion ärsrikas psytkas ohälsa._ 
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Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika - Utskottet för 
Trygghet och stöd 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika - KS 

Beslut 

Motionen anses besvarad. 
__________ 
 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-12-02 
Sida 9 (33) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 174/2021 

Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i 
Kungälv (Dnr KS2021/0113) 

Sammanfattning 

I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson Liberalerna, föreslås att kommunen 
ska inrätta ett multiprofessionellt demensteam. 
 
Syftet med teamet är att ge ett mer kvalitativt stöd till demenssjuka och deras anhöriga än idag. 
De vill att kommunen anställer flera nya professioner för att arbeta med stöd till målgruppen 
men även för att utbilda kommunens personal regelbundet inom demens. 
 
Verksamhetens bedömning är att ett multiprofessionellt demensteam skulle främja 
utvecklingen av verksamheten och höja kvalitén för demenssjuka och deras anhöriga. Ett 
utredningsarbete har redan startats upp för att studera samordningsmöjligheter av befintliga 
professioner samt omfattning av demenssjukdom inom kommunen. Detta för att kunna 
utveckla och starta upp ett multiprofessionellt demensteam. 
 
Förslag till beslut är att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 28 januari 2021 
Bilaga MOTION 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i 
Kungälv - Utskottet för Trygghet och stöd 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i 
Kungälv - KS 

Beslut 

1. Motionen anses besvarad. 
 

__________ 
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 § 175/2021 

Arena Yttern - inriktningsbeslut (Dnr KS2021/1849) 

Sammanfattning 

Den 15 april 2020 antog kommunstyrelsen sitt budgetdirektiv för 2021-2022. I 
budgetdirektivets uppdrag nummer 16 fastställer kommunstyrelsen följande uppdrag till 
förvaltningen; ”Upprätta förslag för idrottscentrum med kostnader och genomförandetid”. 
Kopplat till uppdraget i budgetdirektivet finns 13 hållbara utgångspunkter som kommer att 
ligga som grund för förvaltningens fortsatta arbete. Vidare kopplas även uppdrag nummer 31 
budgetdirektiv 2021-2022, ”Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv-Ytterby”, in i arbetet 
med hallarenan. Arbetet med hallarenan och dess innehåll sker även inom ramen för uppdrag 
nummer 25 ”Föreslå en plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena enligt beskriven intention” i 
Kungälvtrions budgetdirektiv 2020-2022.  
 
Hösten 2020 återstartade arbetet med detaljplanen för Ytternområdet i enlighet med uppdrag 
nummer 16, punkt 8 i budgetdirektiv 2021-2022. Detaljplanearbetet kommer att delas in i 
etapper. Målet är att etapp 1 som innehåller idrottshallarna och centrumfunktioner ska ut på 
samråd under kvartal 1 2022.  
 
En grund i arbetet med arenan har varit dialoger mellan förvaltning, föreningar och näringsliv. 
Målet med arbetet och dialogerna har varit att ta vara på nutida och kommande behov för att 
skapa en långsiktig, hållbar och effektiv lösning på föreningarnas, invånarnas och näringslivets 
behov. Hallarenan kommer inte endast vara en arena för elitidrott, utan en arena för 
breddidrott för barn- och unga, folk mitt i livet och äldre. Det sker även ett samarbete med 
pensionärsföreningarna om idrott och andra aktiviteter som kan utövas och ske på arenan. 
Hela anläggningen ska vara tillgänglig så att personer med funktionsnedsättning kan delta i 
aktiviteterna och den ska främja utvecklingen av parasporter. Fokus ligger därmed inte endast 
på idrott utan även på social hållbarhet inklusive folkhälsa. Utöver föreningarnas 
behovsbeskrivningar har förvaltningen arbetat med behovet av kommunala 
verksamhetslokaler för Bildning och Lärande och Trygghet och Stöd.  
 
Baserat på behovsbeskrivningen från föreningarna och behovet av verksamhetslokaler för 
förvaltningens sektorer har volymer för arenan arbetats fram. Prognosen för 
investeringskostnaden för hallarna i arenan baseras på dessa volymer. För att beräkna kostnad 
per kvadratmeter har kostnader för andra projekt omvärldsbevakats. Antal kvadratmeter per 
idrott är beräknat enligt SKR:s måttbok. Den föreslagna finansieringsmodellen för arenan 
bygger på att byggnation av idrottshallar och delar av infrastrukturen ska finansieras av 
kollektiven skatt och avgift och budgeteras i investerings-och driftprogram.  Investeringar som 
inte kan finansieras av eget kapital innebär en upplåning. För att minska behovet av upplåning 
behöver därför exploateringsinkomster bidra till finansiering av investeringarna inom 
arenaområdet. Om föreslagen finansieringsmodell antas innebär det att kommunen bygger och 
äger hallarna i arenaområdet. 
 
Förslag till kommunstyrelsen  

1. Förvaltningen får i uppdrag att i enlighet med redogörelse i tjänsteskrivelse 
daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 2021-2022 
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arbeta in arenaprojektet i enlighet med föreslagen finansieringsmodell i 
kommande investerings-och driftprogram för perioden 2023-2026 med 
utblick mot 2030. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att löpande rapportera status i projektet till 
kommunstyrelsen.   

3. Beslutspunkterna 1 och 2 gäller under förutsättningen att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående förslag till beslut. 
 

Förslag till kommunfullmäktige  
1. Inriktning för arenaprojektet beslutas i enlighet med redogörelse i 

tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 
2021-2022.  

2. Ekonomiberedningen får i uppdrag att budgetera för arenaprojektet i 
rambudget 2023-2026 med utblick 2030. 

Tilläggsyrkanden 
Martin Högstedt (UP): 3. Ekonomiberedningen får även i uppdrag att ange ett tak på 
totalinvestering för hela Arenaprojektet. 
 
Miguel Odhner (S): 3. Kommunstyrelsen skall i samband med Tertialrapporter 1,2 och 3 lämna 
information och status för projekt Arena Yttern.  
 
Yrkanden 
Miguel Odhner (S): Avslag på Martin Högstedts (UP) tilläggsyrkande. 
Anders Holmensköld (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Ingela Rossi: Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifall till Miguel Odhners (S) 
tilläggsyrkande.  
Victoria Dahlqvist (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Morgan Carlsson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifall till Miguel 
Odhners (S) tilläggsyrkande. Bifall till Martin Högstedts (UP) tilläggsyrkande. 
Thomas Alpner (M): Avslag på Martin Högstedts (UP) tilläggsyrkande. 
Martin Högstedt (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifall till Miguel Odhners 
(S) tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Martin Högstedts (UP) tilläggsyrkande och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.  
Omröstning begärs inte. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Miguel Odhners (S) tilläggsyrkande och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.  
Omröstning begärs inte. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Arena Yttern - inriktningsbeslut 
Bilaga Protokollsutdrag - Arena Yttern - inriktningsbeslut (Dnr KS2021.1849) - KS 

Beslut 

1. Inriktning för arenaprojektet beslutas i enlighet med redogörelse i 
tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 
2021–2022.  

2. Ekonomiberedningen får i uppdrag att budgetera för arenaprojektet i 
rambudget 2023–2026 med utblick 2030. 

3. Miguel Odhner (S): Kommunstyrelsen skall i samband med Tertialrapporter 
1,2 och 3 lämna information och status för projekt Arena Yttern. 

__________ 
Victoria Dahlqvist (SD) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Gun-Marie Daun (KD) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.  
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.  
 
Expedieras till:   
Pia Jakobsson, Anders Holm, Åsa Berglie 

För kännedom till:  
Rickard Holmgren 
Fredric Norrå 
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 § 176/2021 

Arvodering och ersättningar i AB Kongahällas styrelse (Dnr KS2021/1843) 
Arvodesnämnden har fört dialog om arvodering och ersättningar för styrelsen i bolaget AB 
Kongahälla inför att bolaget ska bli moderbolag för den kommande bildningen av en koncern. 
Bolagspolicyn anger följande gällande sammansättning av styrelse: 
I koncernens moderbolag utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i förekommande fall 
suppleanter. I styrelsen bör kommunstyrelsens presidium ingå. Moderbolagets styrelse bör vara representerat i 
dotterbolagens styrelser, lämpligtvis i form av presidium. 
 
Arvodesnämnden har i uppgift att bereda arvodesfrågor. I beslut från Kommunfullmäktige 
den 1 juli 2021 står följande: 
 
6. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i 
AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i 
samband med förvärvet eller förändringen. 

 
Arvodesnämnden har därav i uppgift att till kommunfullmäktige föreslå ersättningar och 
arvoden för styrelsen i Aktiebolaget Kongahälla. Arvodesnämnden är överens om att föreslå 
följande till Kommunfullmäktige: 
 
1. De fasta arvodena för ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i 
Aktiebolaget Kongahälla baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i 
kommunen. 
2. Ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Aktiebolaget Kongahälla 
har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning utbetalas 
i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - Resekostnadsersättning 
och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt 
kommunallagens kap 4. § 12–18. 
3. Ordföranden i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 15%. 
4. 1:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10% 
5. 2:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10% 
6. Ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5% 
7. Lekmannarevisor i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5% 
8. Aktiebolaget Kongahälla föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
9. I de fall ordföranden, vice ordförande eller ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla är 
heltidsarvoderade av Kungälvs Kommun skall inga ersättningar eller arvoden utgå. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde beslutades att lämna följande reviderade förslag till beslut 
till kommunfullmäktige: 
 
1. Ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Aktiebolaget 
Kongahälla har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. 
Ersättning utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad 
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arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, 
förrättningar mm - Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I 
övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18.  
2. Ordföranden, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och ledamöter i Aktiebolaget 
Kongahälla erhåller för 2022 endast ersättning per timme med motsvarande 
förberedelseersättning. 
3. Lekmannarevisor i Aktiebolaget Kongahälla erhåller fast arvode om 2%, baserat på 
riksdagens arvode i likhet med övriga arvoden i kommunen. 
4. Aktiebolaget Kongahälla föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och 
utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
5. I de fall ordföranden, vice ordförande eller ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla är 
del- eller heltidsarvoderade (40% eller mer) av Kungälvs Kommun skall inga 
ersättningar eller arvoden utgå. 
6. Kommunens ombud vid bolagsstämma i AB Kongahälla ges i uppdrag att rösta i enlighet 
med detta beslut. 

Tilläggsyrkande  
Gun-Marie Daun (KD):  
7.  Arvodena ska uppdateras och ses över senast våren 2023 
 
Yrkanden 
Elisabeth Mattsson (L): Ärendet återremitteras till Arvodesnämnden som får i uppdrag att i 
dialog med KS-presidium ta fram ett förslag för arvodering för Aktiebolag Kongahälla. 
 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Matilda Jansson (L): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande om återremiss.  
 
Elisabeth Mattsson (L): Yrkar enligt arvodesnämndens förslag med tillägget att deltids- och 
heltidsarvoderade inte skall ha ersättning för att ingå i styrelsen. 

Miguel Odhner (S): Bifall till Gun-Marie Dauns (KD) första tilläggsyrkande. Avslag på 
Elisabeth Mattssons (L) återremissyrkande, ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Elisabeth Mattssons (L) återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag 
och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag och  
Nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 
Med 39 ja-röster för att avgöra ärendet idag och 12 nej-röster för återremiss beslutar 
kommunfullmäktige att återremittera ärendet/avgöra ärendet idag. 7 ledamöter var 
frånvarande. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Elisabeth Mattssons (L) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
 
Omröstning begärs inte. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Gun-Marie Dauns (KD) tilläggsyrkande och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att anta tilläggsyrkandet. 
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut 

1. Ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Aktiebolaget 
Kongahälla har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. 
Ersättning utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad 
arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, 
förrättningar mm - Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I 
övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18.  
2. Ordföranden, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och ledamöter i Aktiebolaget 
Kongahälla erhåller för 2022 endast ersättning per timme med motsvarande 
förberedelseersättning. 
3. Lekmannarevisor i Aktiebolaget Kongahälla erhåller fast arvode om 2%, baserat på 
riksdagens arvode i likhet med övriga arvoden i kommunen. 
4. Aktiebolaget Kongahälla föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och 
utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
5. I de fall ordföranden, vice ordförande eller ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla är 
del- eller heltidsarvoderade (40% eller mer) av Kungälvs Kommun skall inga 
ersättningar eller arvoden utgå. 
6. Kommunens ombud vid bolagsstämma i AB Kongahälla ges i uppdrag att rösta i 
enlighet med detta beslut. 
7. Arvodena ska uppdateras och ses över senast våren 2023. 
__________ 
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 177/2021 

Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla (Dnr KS2015/1732) 

Sammanfattning 

Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud visade på 
klart finast gestaltning och sammanlagt bäst uppfyllde av kommunen ställda tävlingsvillkor. 
Därför har anbudet utgjort utgångspunkt för villkoren i detta markanvisningsavtal. 
 
Genom tecknandet av markanvisningsavtalet regleras bl.a. att motparten erhåller en option att 
få köpa kvarter 7 under förutsättning att anbudet följs samt villkoren kring kommande 
detaljplan.  
 
Markanvisningsavtalet ersätts senare, inför antagandet av den kommande detaljplanen, av ett 
marköverlåtelseavtal som än mer i detalj reglerar villkoren för genomförande av 
projektet/anbudet och marköverlåtelsen till bolaget. Vissa av villkoren i kommande 
marköverlåtelseavtal har dock redan tagits upp i detta markanvisningsavtal för att minska 
utrymmet för framtida missförstånd och för att låsa bolaget till deras vinnande anbud. 
 
I markanvisningsavtalet har bl.a. villkorats att köpeskillingen inkl. gatukostnadsersättningen 
preliminärt uppgår till ca 103 MSEK, att bolaget ska erbjuda 10% av bostadsrätterna som 
hyrboköp och att bolaget bl.a. ska bygga bostäder med särskild service. 
 
Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och att 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
avtalet. 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för kvarter 7 med syfte att pröva 
vinnande anbuds lämplighet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla 
Bilaga Markanvisningsavtal Kv 7 Kongahälla_2021-11-01 UTKAST 
Bilaga Bilaga 2 - Tävlingsförutsättningar Frågor och svar 
Bilaga Bilaga 2 - Tävlingsförutsättningar 
Bilaga Bilaga 4 - Definition av BTA 
Bilaga Bilaga 3 - Karta över kvarter 7 
Bilaga Bilaga 1 Magnolia Fastighetsutveckling Kongahälla kv 7 - Kongahälla 
Bilaga Bilaga 1 Magnolia Fastighetsutveckling Referensprojekt - Kongahälla 
Bilaga Bilaga 1 Magnolia Fastighetsutveckling Tidplan - Kongahälla 
Bilaga Protokollsutdrag - Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla – KS 
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Beslut 
1. Upprättat markanvisningsavtal mellan kommunen och Magnolia Fastighetsutveckling AB 

godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

markanvisningsavtalet. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarter 7 i Kongahälla. 

 
__________ 
 
 
Expedieras till:  Planenheten, Magnolia AB 

För kännedom till: 
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 § 178/2021 

Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal (Dnr KS2021/1880) 

Sammanfattning 

Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud visade på 
klart finast gestaltning och sammanlagt bäst uppfyllde av kommunen ställda tävlingsvillkor. 
Därför har anbudet utgjort utgångspunkt för villkoren i detta marköverlåtelseavtal. 
 
Genom tecknandet av marköverlåtelseavtalet regleras bl.a. Magnolias genomförande av 
projektet/anbudet och marköverlåtelsen till Magnolia. Det innehåller även kommunens rätt till 
hävning och vite för det fall exploatören inte uppfyller sina åtaganden.  
 
Magnolia ska erbjuda Kommunen lägenheter att upplåtas i andra hand till boende med socialt 
kontrakt motsvarande minst 10% av antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt. Kommunen 
erbjuds även att hyra en servicebostad med 10 lägenheter för personer med beslut om bostad 
med särskild service, samt en gemensamhetslokal inklusive personalutrymme i anslutning till 
dessa lägenheter. Magnolia ska vid tidpunkten för eventuell bostadsrättsförenings bildande 
säkerställa att ca 10 % av de totala antalet bostadsrätter förmedlas som s.k. hyrboköp enligt en 
på marknaden förekommande modell.  

I marköverlåtelseavtalet har bl.a. villkorats att köpeskillingen inkl. gatukostnadsersättningen 
uppgår till ca 144,7 MSEK. Även att Magnolia inom Exploateringsfastigheten ska uppföra 
byggnader innehållande bostäder som upplåts med hyresrätt och/eller bostadsrätt samt lokaler. 
Minst hälften av antalet kvm BTA för bostäder ska upplåtas med hyresrätt.  
 
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och att 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
avtalet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal 
Bilaga Bilaga 1. Tävlingsförutsättningar inklusive frågor och svar Liljedal 
Bilaga Bilaga 3. Karta över Exploateringsfastigheten del av Gärdet 1-3 samt del av Gärdet 1-2 
Bilaga Bilaga 4. Definition ljus BTA ovan mark 
Bilaga Bilaga 7. Plankarta och illustrationskarta, Liljedal 
Bilaga Bilaga 2 Magnolia Bostad Presentation - Liljedal 
Bilaga Kungälv Utkast Marköverlåtelseavtal Gärdet 1-3 21-11-04 
Bilaga Protokollsutdrag Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1.3, Liljedal - KS 
Bilaga Påskrivet marköverlåtelseavtal, Gärdet 1.3 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-12-02 
Sida 19 (33) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

Beslut 
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Magnolia Fastighetsutveckling AB 
godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
marköverlåtelseavtal.  
3. Enhetschefen får i uppdrag att teckna de nödvändiga överenskommelserna, köpebreven och avtalen 
som krävs för att genomföra marköverlåtelsen enligt marköverlåtelseavtalet.  
__________ 
 
Expedieras till:  Planenheten, Magnolia AB 

För kännedom till: 
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 § 179/2021 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 (Dnr 
KS2019/1131) 

Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. 
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga 
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som 
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, 
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta 
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till 
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara 
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny 
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till 
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på. 

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 57 
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original aktnr 57 
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr 57 
Bilaga Plankarta original aktnr 57 
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 57 
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 57 
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 57 2021-10-15 
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE 
Protokollsutdrag USU 
Protokollsutdrag KS 

Beslut 
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
Expedieras till: Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling 
För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling 
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 § 180/2021 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 245 (Dnr KS2019/1132) 
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på. 
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 245 
Bilaga Plan- och genomförandebeskrivning original aktnr 245 
Bilaga Plankarta original aktnr 245 
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 245 
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 245 
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 245 2021-10-15 
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE 
Protokollsutdrag USU 
Protokollsutdrag KS 

Beslut 
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
Expedieras till: Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling 
För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling 
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 § 181/2021 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 45 (Dnr KS2013/457) 

 
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på. 
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 45 
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE 
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE 
Bilaga Plankarta original Hermansby 45 
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original 
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr45 
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 45 
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 45 
Protokollsutdrag USU 
Protokollsutdrag KS 

Beslut 
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
Expedieras till: Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling 
För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling 
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 § 182/2021 

Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente (Dnr 
KS2021/1738) 

Sammanfattning 

Vid granskning av Överförmyndarnämndens reglemente framgår att § 2 i reglementet 
Verksamhetens inriktning innehåller felaktigheter utifrån Överförmyndarnämndens arbetssätt. 
Därför behöver nämndens reglemente ses över och rättas. 
 
Med anledning av det har ett förslag på ett reviderat reglemente för Överförmyndarnämnden 
upprättats. Revideringen av reglementet avser 2 § Verksamhetens inriktning, där stycke ett 
revideras samt två av de punkter som finns i tidigare version avseende felaktiga 
arbetsbeskrivningar tas bort och ersätts. 
 
Det stycke som bör strykas är följande: 

Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som 
kan finnas i lag eller förordning, de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt bestämmelser 
i detta reglemente. 

 
Stycket ersätts med:  

Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden 
skall också se till att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt. 

 
De punkter som bör strykas är följande: 

- Inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna 
förslag till verksamhetsinriktning.

- Följa upp mål, program och planer.
- Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna 

mål, program och planer kan genomföras.
- Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige och överlämnar till överförmyndarnämnden.


De punkter som bör läggas till är följande: 
- att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till 

överförmyndarnämnden.  
- i sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-, 

jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet. 
 

Verksamheten bedömer att Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med 
upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente 
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Bilaga Överformyndarnamndens reglemente - ny version 
Bilaga Förslag på Överformyndarnamndens-reglemente 
Bilaga Protokollsutdrag - Överförmyndarnämnden - 17 mars 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente 
- KS 

Beslut 
Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag. 

__________ 
 
Expedieras till:  Nämndsekreterare, administrativ chef. 
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 § 183/2021 

Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
(Dnr MOBN2021/0111) 

Sammanfattning 

Kommunens nämnder har reglementen som beskriver nämndernas verksamhetsområden, 
huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. Vid revisionens granskningsrapporter har det 
framhållits att det finns avsnitt i Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente som beskriver 
arbetssätt som i praktiken inte överensstämmer eller är relevanta för nämndens verksamhet. 
Samtliga av kommunens reglementen bör även i så stor utsträckning som möjligt hålla samma 
form och innehåll.  
 
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och 
byggnadsnämnden upprättats. Föreslagen revideringen av reglementet omfattar avsnittet 
Verksamhetens inriktning (2 §), och innebär att stryka de punkter som beskriver arbetssätt som 
inte är i enlighet med Miljö, -och byggnadsnämndens verksamhet. Revideringarna syftar till att 
förtydliga nämndens arbetssätt, organisation och struktur. 
 
De punkter som föreslås strykas är följande;  
 

 ”inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna 
förslag till verksamhetsinriktning, 

 följa upp mål, program och planer 
 ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna 

mål, program och planer kan genomföras” 
 

Utöver att ta bort dessa punkter föreslås även att komplettera en punkt i reglementet som 
behandlar inkluderingsperspektiv samt enstaka mindre korrigeringar i text.  

 
Verksamheten bedömer att Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med 
upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
Bilaga MOBN Reglemente Förslag till revidering 
Bilaga MOBN Reglemente - Ny version 
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente - KS 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat 
förslag. 

__________ 
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Expedieras till:   
Karin Ek 
Thorbjörnsson/Komm
unkansliet 

För kännedom till: 
Erik Lindskog 
Håkan Hambesson 
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 § 184/2021 

Motion om Kungälv kommuns Klimat- och miljöpris (Dnr KS2021/1934) 
 

Elisabeth Matsson (L) har inkommit med en motion om att inrätta ett klimat- och miljöpris. 
Motionen föreslår följande:  
 
- Kommunen utreder en möjlig utformning av ett Klimat- och miljöpris, bl.a. hur juryn bör 
se ut, lämplig prissumma och hur prissumman bör fördelas utifrån de åtgärder som 
bedöms mest bidra till ett förbättrat klimat och/eller förbättrad miljö bland de åtgärderna 
som de deltagande företagen genomfört under aktuell period. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Motion om Kungälv kommuns Klimat- och miljöpris 
 
Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
__________ 
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 § 185/2021 

Motion från Sverigedemokraterna om administrativ förenkling för 
förtroendevalda (Dnr KS2021/1942) 
Morgan Carlsson (SD) har inkommit med en motion om administrativ förenkling för 
förtroendevalda. Motionen föreslår bland annat att de digitala kallelserna i verktyget e-
meetings ska innehålla mer information samt att e-meetings inte bara ska innehålla kallelser 
utan även annan typ av information såsom äldre protokoll. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna om administrativ förenkling för förtroendevalda  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
__________ 
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 § 186/2021 

Motion - Ordning i skolan (Dnr KS2021/2033) 
Annica Börstell (SD) har inkommit med en motion gällande ordning i skolan. I motionen yrkar 
Sverigedemokraterna bland annat på att en utbildningsplan tas fram för att öka kunskapen 
bland skolpersonal i hur man ingriper mot hot, våld och trakasserier.  
 
Beslutsunderlag 

 Motion – ordning i skolan 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
__________ 
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 § 187/2021 

Motion - Vindkraft policy (Dnr KS2021/2034) 
Morgan Carlsson (SD) har inkommit med en motion om att upprätta en policy för vindkraft. 
Motionen föreslår bland annat att vindbruksplanen ska uppdateras samt att en strategi för 
vindkraft ska upprättas.  
 
Beslut 
Motion – Vindkraft policy 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
__________ 
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 § 188/2021 

Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
 
 Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, informerar bland annat om följande: 
 

- Befolkningsutveckling 
- Upplåning och amorteringar samt låneskuld 
- Sjukskrivningar 
- Covid-19 

 
Anders Holmensköld (M) återrapporterar kring ”Uppdrag finanspolitisk översyn 
fastighetsekonomi”. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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§ 189/2021 

Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
 

Efter en vakant ersättarplats i miljö- och byggnadsnämnden behöver fullmäktige utse en ny 
ersättare. Socialdemokraterna föreslår Jesper Eneroth (S)  till ny ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden samt att Bengt Ludvig (S) blir ny ordinarie ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden 

Beslut 

1. Till ny ordinarie ledamot i miljö- och byggnadsnämnden utses Bengt Ludvig (S). 
2. Till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden utses Jesper Eneroth (S). 
__________ 
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§ 190/2021 

Val av ledamot i beredningen för trygghet och stöd 
 

Efter en vakant plats i beredningen för trygghet och stöd behöver fullmäktige utse en ny 
ledamot. Socialdemokraterna föreslår Per-Ante Vikberg (S) till ny ledamot i beredningen för 
trygghet och stöd. 

Beslut 

Till ledamot i beredningen för trygghet och stöd utses Per-Ante Vikberg (S). 
__________ 

 
 
 
 
 
 


