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 § 1/2021 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Miguel Odhner (S) och Gun-Marie Daun (KD). Ordföranden meddelar 
att protokollet justeras fredagen den 29 januari.  
 

Beslut 

  Till justerare utses Miguel Odhner (S) och Gun-Marie Daun (KD).  
__________ 
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 § 2/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden:  
 

- Avsägelse från uppdrag som ledamot i demokratiberedningen - Lennart Wennerblom (MP) 
- Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Madeleine Ytterstedt (L) 
- Motion från Liberalerna om Hållbarhetsråd 

 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
 
 
 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-01-28 
Sida 7 (38) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 3/2021 

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

- Kommunens arbete med anledning av covid-19 
- Status i sektorerna  
- Sjukfrånvaro 
- Företagande och jobben  
- Arbetslöshet  
- Kungälvs Näringslivsstrategi 2035 
- Ekonomiska läget  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 4/2021 

Granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser (Dnr KS2020/1936) 
 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en 
granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser. Syftet med granskningen är att ge 
kommunens revisorer underlag för bedömningen av kommunens redovisning och interna 
kontroll. Granskningen av den interna kontrollen omfattar följande processer: 
 
Bokslutsprocessen 
Löneprocessen 
Inköp- och utbetalningsprocessen 
investeringsprocessen (anläggningstillgångar) 
Exploateringsprocessen 
Efterlevnad av finanspolicy 
 
Granskningen omfattar också momsredovisning, intäkter inklusive kravrutiner samt 
övergripande resultatanalys och kontoanalyser på väsentliga intäkts- och kostnadskonton. 
 

I bifogad rapport ges en beskrivning av gjorda iakttagelser. I rapporten lämnas också ett antal 
rekommendationer för vissa av dessa processer. Granskningen översänds till 
kommunfullmäktige för kännedom.  

 
Beslutsunderlag  
Missiv  
Granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.   
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 5/2021 

Utökad grundläggande granskning av kommunens VA-verksamhet (Dnr 
KS2020/1981) 

 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young i uppdrag att 
genomföra en utökad grundläggande granskning av kommunens VA-verksamhet. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunen säkerställt ett ändamålsenligt 
underhållsarbete avseende VA, övertagande av föreningars VA-anläggningar samt beredning 
av ny VA-taxa.  

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 bedömning är att: 
 

 Kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt ett ändamålsenligt underhållsarbete 
avseende VA  

 Kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt övertagande av föreningars VA-
anläggningar 

 Kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt tydlig beredning av ny VA-taxa 
 

Bedömningen grundar sig i att det övergripande finns en tydlig styrning av investerings- och 
underhållsarbetet men att styrningen kan stärkas genom tydligare förnyelseplan samt drifts- 
och underhållsplan. Vidare grundar sig bedömningen på att kommunen beslutat att frångå 
Lagen om offentlig upphandling (LOU)/Lag om upphandling inom försörjningssektorerna 
(LUF) vid alternativ utbyggnad av VA, men att kommunen vid övertagande arbetar efter en 
fastställd metodik för värdering. Bedömningen grundar sig slutligen på att kommunen kan 
stärka sin hantering och beredning av beslut om VA-taxan. 

 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  
 Säkerställa att kommunen vid alternativ utbyggnad av VA-nätet följer krav på 

upphandling utifrån LOU/LUF. 
 Säkerställa att VA-taxan framledes hanteras och bereds på ett sammanhållet och tydligt 

sätt. 
 Tillse att de ekonomiska kalkylerna, bedömningarna och konsekvenserna avseende 

kostnader för verksamheten är tydliga i beredningen inför beslut kopplade till VA-
verksamheten. 

Granskningen översänds till kommunfullmäktige för kännedom.  

 
Beslutsunderlag  
Missiv  
Utökad grundläggande granskning av kommunens VA-verksamhet 
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Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.   
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 6/2021

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs 
kommun - Revidering av åtgärder för det lokala näringslivet med 
anledning av covid-19 (Dnr KS2020/0629) 

Coronapandemin har under hösten kommit in i en andra våg och detta påverkar det lokala 
näringslivet i Kungälvs kommun. Under våren 2020 beslutade kommunstyrelsen (KS § 
89/2020 samt KS § 226/2020) och kommunfullmäktige (KF § 50/2020) om stödåtgärder för 
företagare och näringsliv med anledning av coronavirusets effekter.  

Pandemin har inneburit likviditetsproblem för delar av näringslivet och förvaltningen har 
enligt de två ovannämnda besluten i KS och KF gjort avsteg från gällande rutiner och 
delegationsordning avseende avgifter, taxor inom vissa områden samt hyror.  
De beslutade åtgärderna bestod bland annat av anstånd prövas efter ansökan från företagar-
/verksamhetsutövare inom områdena bygglov, tillsyns- och tillståndsavgifter, VA- och 
sophantering, livsmedelskontroll och miljötillsyn, tillsynsavgifter för alkohol samt hyror i 
kommunens lokaler. Avgifter för markupplåtelse av offentlig plats tas inte ut under 2020.  
Utöver detta fick ekonomichef i samråd med kommundirektör utökad delegation att fatta 
beslut om avbetalningsplan i upp till maximalt två år samt tre prisbasbelopp för de företag som 
berörs av kommunstyrelsens beslut KS § 89/2020. De tidigare beslutade stödåtgärderna har 
stämts av med berörda verksamheter och gäller fortfarande. Nya åtgärder har erbjudits och 
genomförts med företagen i kommunen, såsom utbildning i e-handel tillsammans med 
Business Region Göteborg. En annonskampanj om att handla lokalt för att stödja det lokala 
näringslivet inför bland annat julhandeln har tagits fram.  

Med utgångspunkt i denna avstämning föreslår förvaltningen kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Med ändring av Kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel 
inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2021 inte tas ut någon taxa för upplåtelse av 
mark för uteservering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag - Revidering av åtgärder för det lokala näringslivet med 
anledning av covid-19 - Kommunstyrelsen 

Beslut 

Med ändring av Kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt 
torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2021 inte tas ut någon 
taxa för upplåtelse av mark för uteservering. 

__________ 

Expedieras till Förvaltningsledningen 
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§ 7/2021

Kärna 67:1, del av - Hyres- och Marköverlåtelseavtal (Dnr KS2020/1534) 

Det finns behov av en ny fullstor idrottshall i Kärna. Kärna skola, friskolan i Kärna samt 
idrottsföreningar behöver hallen för deras respektive verksamheter. I antagen 
investeringsbudget (KS2019-1481) finns planering för en byggnation av idrottshall i Kärna i 
extern regi, dvs som en inhyrning. I sammanställningen över prognostiserade 
driftkostnadskonsekvenser finns hyran för en ny idrottshall inräknad. För att genomföra 
inhyrningen behöver en markanvisning göras till en upphandlad byggherre som därefter 
upplåter idrottshallen till kommunen via ett hyresavtal. 

Under sommaren 2020 genomförde förvaltningen en upphandling av hyra för en ny idrottshall 
i Kärna. Det anbud som inkom med lägst pris uppfyllde ställda krav på utformning och 
kvalitet. Förvaltningen gjorde bedömningen att aktören kunde tilldelas uppdraget att uppföra 
en idrottshall. Det lägsta anbudet kom från företaget Ytterbygg AB och var på 1.580.000kr 
per år. Hyran bedöms ge kommunen goda förutsättningar för en låg driftkostnad för hallen. 
Jämförelse har gjorts med den senaste idrottshall som kommunen byggt i egen regi. Vid 
kommunstyrelsen sammanträde 2020-10-07 gavs förvaltningen i uppdrag att tilldela Ytterbygg 
AB uppdraget att hyra ut en idrottshall i Kärna till kommunen.  

Sedan tilldelningen har förvaltningen färdigställt hyres- och marköverlåtelseavtalet och fått det 
påskrivet av Ytterbygg AB. Avtalen är granskade av kommunjuristen och försäljningen av del 
av fastigheten Kärna 67:1 ger en köpeskilling om 1,2 mkr som påverkar kommunens likviditet 
positivt.  

Förvaltningen gör bedömningen att ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv är det 
fördelaktigt att teckna hyresavtal med Ytterbygg AB som bygger en permanent idrottshall.  

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal och hyresavtal med Ytterbygg AB godkänns.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kärna 67:1, del av - Hyres- och Marköverlåtelseavtal 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 16 december 2020 
Bilaga KS2020-1534-5 Marköverlåtelseavtal - Kärna idrottshall påskrivet av Ytterbygg 
950231_1_1 
Bilaga KS2020-1534-6 Hyresavtal - Kärna idrottshall påskrivet av Ytterbygg 950233_1_1 
Protokollsutdrag - Kärna 67:1, del av - Hyres- och Marköverlåtelseavtal - Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 18:16-18:25 

Beslut  

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Ytterbygg AB
godkänns.
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och Ytterbygg
AB godkänns.
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3. Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektören får i uppdrag att
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtalet för Kärna idrottshall, Kärna 67:1,
del av.

__________ 

Samtliga närvarande ledamöter av Sverigedemokraterna avstår ifrån att delta i beslutet och 
lämnar en anteckning till protokollet – Se bilaga 

Expedieras till: Rickard Holmgren, Håkan Wallentin, Mikael Ahlgren, Daniel Markänger 

För kännedom till: Åsa Berglie 
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§ 8/2021

Tjuvkil 2:175, marköverlåtelse och inhyrning av förskola (Dnr 
KS2020/1830) 
Förvaltningen har i uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk där det 
fastställs att graden av extern finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda. Ett 
samverkansavtal har ingåtts mellan Kungälvs kommun och Hemsö fastighets AB 
(KS2018/1818).  
Kommunen har med anledning av den demografiska utvecklingen ökande verksamhetsbehov 
de kommande åren. Därmed ökar också investeringsbehoven i nya lokaler i de fall kommunens 
verksamhetsbehov inte kan tillgodoses inom befintliga lokaler. Hemsö som samarbetspartner 
vill på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt bidra till kommunens utveckling genom att bygga och 
långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter. Dessa kan utgöra verksamhetslokaler för stat, 
region eller kommun.  
Det avgörande för ett fullt utvecklat samarbete med Hemsö är utfallet av driftskostnaderna för 
de lokaler som parterna avser att samarbeta om. Tillsammans har nu parterna arbetat fram ett 
andra objekt som kan byggas av Hemsö och sen hyras ut till kommunen. I samband med 
genomförandet kommer Kommunen att handla upp byggnationen i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling och därefter genom ett köpeavtal avyttra marken samt överlåta 
byggentreprenaden till Hemsö.  

Förvaltningen gör bedömningen att ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv är det mest 
ekonomiskt fördelaktiga alternativet att teckna hyresavtal om varmhyra med Hemsö som 
bygger en permanent förskola.  
Förvaltningen föreslår att köpeavtal för marken och hyresavtal med Hemsö godkänns och att 
förvaltningen får i uppdrag att handla upp byggnationen i enlighet med lagen offentlig 
upphandling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tjuvkil 2:175, marköverlåtelse och inhyrning av förskola 
Bilaga Protokollsutdrag KS § 375-2020 - KS 2020-12-16 
Bilaga Köpeavtal Tjuvkil 2:175 slutgiltigt med bilagor 201127 
Bilaga HYRESFORMULÄR 
Bilaga 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Tjuvkil 201113 
Bilaga 2 Ritningar  Tjuvkil 201126 
Bilaga 3 Gränsdragningslista Tjuvkil 201105 
Bilaga 4 Gränsdragningslistan SBA Tjuvkil 201014 DM 
Bilaga 5 PGB Hemsö 201113 
Bilaga 5.1 Gränsdragningslista investering Tjuvkil 201105 
Bilaga 5.2 Byggdelsbeskrivning 
Bilaga 5.3 Typrumsbeskrivning 
Bilaga 5.4 Tjuvkil planlösning, fasader och situationsplan 
Bilaga 5.5 Översiktlig tidplan med beskedtidplan 201013 ML 
Bilaga 5.6 ÄTA-blankett 
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Beslut 

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö godkänns.
2. Upprättat förslag till köpeavtal för mark mellan Kungälvs kommun och Hemsö

godkänns.
3. Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektören får i uppdrag att underteckna

hyresavtal och köpeavtal för marken Tjuvkils förskola, Tjuvkil 2:175
__________ 

Samtliga närvarande ledamöter av Sverigedemokraterna avstår ifrån att delta i beslutet och 
lämnar en anteckning till protokollet – Se bilaga 

Expedieras till: Pia Jakobsson, Håkan Wallentin, Daniel Markänger 

För kännedom till: 
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§ 9/2021

Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid 
upphandlingar (Dnr KS2019/0904) 
Enligt Kungälvs kommuns upphandlingspolicy ska verksamheten årligen genomföra en enkät 
bland kommunens leverantörer för att mäta hur de uppfattar verksamheten. Enkäten har 
tidigare år varit upprättad av upphandlingsverksamheten men i år sker den inom ramen för 
SKR:s mätverktyg ”Insikt, vilket möjliggör jämförelse med andra kommuner. Årets 
undersökning visar att Kungälvs kommuns upphandlingsverksamhet tillhör de bättre i 
Göteborgsregionen.  

Utöver enkäten ska även avtalstroheten redovisas, vilket sker genom bilaga 2. Av 
redovisningen framgår att förvaltningen har en förhållandevis god följsamhet mot det 
upphandlingsrättsliga regelverket.  

Förvaltningen föreslår att redovisningen antecknas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid upphandlingar 
Bilaga Bilaga 1 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 16 december 2020 
Bilaga Avtalstrohet  Leverantörskostnader 2019 
Protokollsutdrag - Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid 
upphandlingar - Kommunstyrelsen  

Beslut 

Redovisningen antecknas till protokollet. 
__________ 

Expedieras till: 

För kännedom till: 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-01-28 
Sida 17 (38) 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justeras sign 

§ 10/2021

Antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr KS2015/2077) 
Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för trafikanter 
mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil. 

Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på 
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att 
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard. 
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs 
vägen. 

För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom 
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för 
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att 
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående 
planeringsprocess. Detaljplanen drivs med samordnat förfarande vilket bl a innebär att samråd 
och granskning för vägplan respektive detaljplan hålls samtidigt. Syftet med samordningen är 
att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar. 

De åtgärder vägplan och detaljplan möjliggör är gång- och cykelväg, ståytor för busshållplatser, 
gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden och bullerskydd. 

Finansiering om 79 miljoner kr finns med i kommunens investeringsprogram och regleras 
mellan parterna enligt gällande medfinansieringsavtal KS 2014-782-24. Trafikverket har lyft en 
fördyring av projektet till cirka 140 miljoner kr. Detta skall dock förhandlas. 

Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen av 
privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda men 
förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor. 

Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 16 december 2020 
Bilaga Planbeskrivning antagande 
Bilaga Granskningsutlåtande 
Bilaga Plankarta 1 av 5 
Bilaga Plankarta 2 av 5 
Bilaga Plankarta 3 av 5 
Bilaga Plankarta 4 av 5 
Bilaga Plankarta 5 av 5 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 10 november 2020 
Bilaga Anteckning från Martin Högstedt (UP) Tjuvkil USU 2020-11-10 
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Protokollsutdrag - Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - 
Utskottet för Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 

Anteckning till protokollet lämnas av Martin Högstedt (UP) – Se bilaga  

Expedieras till: Gunilla Carlsson Gremner 

För kännedom till:  Erik Liedner 
Henrik Johansson 
Fredric Norrå 
Jenny Bjönness Bergdahl 
Daniel Markänger 
Anna Hedlin 
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§ 11/2021

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, 
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - 
Avseende kvartal 3 2020 (Dnr KS2020/1461) 

Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till 
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS, 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska 
nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för 
dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal 
fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär 
att det som rapporteras in för kvartalet gäller beslut som är tagna minst tre månader bakåt i 
tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut 
under det kvartal som rapporteringen sker. 

Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen är 
ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har 
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport 
redovisas till Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, samt 
enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Avseende kvartal 3 2020 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 16 december 2020 
Bilaga Protokollsutdrag - Sociala myndighetsnämnden - 19 november 2020 
Bilaga Planering ej verkställda beslut bilaga 2 
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 3, 2020 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 9 december 2020 
Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, 
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Avseende kvartal 3 
2020 - Utskottet för Trygghet och stöd  
Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, 
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Avseende kvartal 3 
2020 - Kommunstyrelsen  

Beslut  

1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 3 2020 godkänns.
2. Statistikrapport godkänns.

__________ 

Expedieras till Lena Arnfelt, Kommunrevisionen 
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För kännedom till Monica Fundin Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfordt, Makki Al Musawe och Eva Regnéll 
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§ 12/2021

Utredning av effekterna av en halverad trygghetslarmstaxa (Dnr 
KS2020/1803) 
Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att utreda effekterna av en halverad 
trygghetslarmstaxa. Vid övergången till digital teknik för trygghetslarm genomfördes en 
taxehöjning. Den nuvarande taxan för 2020 är 316 kr per månad för trygghetslarm och är 
något högre än närliggande kommuners taxa för motsvarande tjänst. 

Bedömningen av ärendet är att en halvering av trygghetslarmstaxan medför att brukare med få 
insatser kommer att påverkas positivt. Av de 800 personer som har trygghetslarm påverkas 
cirka 300 personer positivt, övriga påverkas inte alls. Den direkta orsaken till detta är att 
maxtaxan styr samtliga äldreomsorgskostnader som överstiger maxtaxan för brukare på 2125 
kr, i syfte att ingen skall betala mer än maxtaxan. 

En taxeminskning får endast effekt för brukare med en sammanräknad avgift som understiger 
maxtaxan. De ca 300 brukarna som påverkas har i flertalet fall endast trygghetslarm och betalar 
idag hela sin avgift på 316 kr per månad till kommunen. Vid en halverad taxa skulle avgiften bli 
158 kr per månad.  En halvering av taxan skulle innebära att intäkterna för tjänsten minskar 
från ca 1.1 mkr till 550 tkr. 
En sänkning på 17% skulle innebära en ny taxa på 272 kr per månad.  
Kommunens intäkter minskar då med ca 200 tkr per år. 

Förslag till beslut är att sänka taxan till 272 kr i månaden från februari 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Utredning av effekterna av en halverad trygghetslarmstaxa 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 16 december 2020 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 9 december 2020 
Protokollsutdrag - Utredning av effekterna av en halverad trygghetslarmstaxa - Utskottet för 
Trygghet och stöd  
Protokollsutdrag - Utredning av effekterna av en halverad trygghetslarmstaxa - 
Kommunstyrelsen  

Yrkanden  
Jan Tollesson (L): Avgiften för trygghetslarmet halveras från dagens 316kr/ månad till 158kr/ 
månad med start 1 februari 2021.  

Marcus Adiels (M): Avslag på Jan Tollessons (L) yrkande. Bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 18:51-19:01 och 19:18-19:40.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Marcus Adiels (M) yrkande.  
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Omröstning begärs.  

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Marcus Adiels (M) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Jan Tollessons (L) yrkande. 

Omröstningsresultat  
Med 40 ja-röster, 15 nej-röster och 4 frånvarande ledamöter beslutar kommunfullmäktige att 
anta Marcus Adiels (M) yrkande. 

Beslut  

Taxan för trygghetslarm sänks till 272 kr per månad från februari 2022. 
__________ 

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

Anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Utvecklingspartiet – Se 
bilaga  
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§ 13/2021

Rättelse av plankarta, detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla (Dnr 
KS2016/1447) 
Nu föremål för rättelse är kommunfullmäktiges beslut § 294/2019-12-05, om att anta 
detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla, del av Gärdet 1:1, Intendenten 1, 2 och S:1. 
Detaljplanen vann laga kraft 2020-05-26, har kommunens nr. 1815 och lantmäteriets 
beteckning 1482-P2020/2.  

Aktuell detaljplans plankarta uppvisar uppenbart skrivfel, vilken enligt 36 § förvaltningslagen 
får rättas. Felaktigheten kan sägas vara två i en, i bestämmelser om bebyggandets omfattning 
(egenskapsbestämmelser för kvartersmark). Rättelsen nu handlar enbart om att korrigera 
plankartan till att visa bestämmelser identiska med de korrekta enligt granskningsförslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rättelse av plankarta, detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla 
Bilaga Protokollsutdrag KS § 399 

Beslut 

Rättelse utförs enligt 36 § förvaltningslag (2017:900), av plankartan till att visa 
bestämmelser identiska med de korrekta enligt granskningsförslaget. 

__________ 

För kännedom till: 
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 § 14/2021 

Tilläggsavtal 6 till marköverlåtelseavtal Kv 14 Kongahälla (Dnr 
KS2015/1732) 
Ett marköverlåtelseavtal upprättades år 2016 mellan Kommunen och Bolaget (City i Kungälv 
Fastighetsförvaltning AB numera GROAB AB) och den nya detaljplanen för 
höghusbyggrätten gällande Kv 14 vann laga kraft 26 maj 2020. 

Marköverlåtelseavtalet har förlängts i omgångar genom fem tilläggsavtal varav det senaste blev 
undertecknat våren 2020. 
Bolaget har nu återigen inkommit med önskemål om att förlänga och förnya tidsfrister i 
avtalen gällande bl.a. köpeskillingens betalning. Som skäl anger Bolaget den alltjämt pågående 
pandemin och dess påverkan på Bolagets ekonomi. 
 
Enligt framtaget avtalsförslag till Tilläggsavtal 6 ska Bolaget betala köpeskillingen successivt 
med start i januari 2021. Den totala köpeskillingen ska vara färdigbetald senast 2021-07-31. 
 
I övrigt har parterna enats om att kommunens möjlighet till hävning kvarstår om Bolaget inte 
betalar i tid, att vitet för försenad byggstart utgår först 24 månader efter lagakraftvunnet 
bygglov, att kommunen har t.o.m. oktober 2021 på sig att flytta undan ledningarna och att 
Bolaget ska erlägga ersättning för parkeringsfriköp senast 2022-12-01. 
 
Förvaltningen föreslår att upprättat förslag till Tilläggsavtal 6 till marköverlåtelseavtal kv 14 
Kongahälla godkänns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal 6 till marköverlåtelseavtal Kv 14 Kongahälla 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 januari 2021 
Bilaga Tilläggsavtal 6 marköverlåtelseavtal KV 14 undertecknat av GROAB AB 
Protokollsutdrag - Tilläggsavtal 6 till marköverlåtelseavtal Kv 14 Kongahälla - 
Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Gun-Marie Daun (KD): Avslag på förslaget till beslut  
 
Anna Vedin (M): Avslag på Gun-Marie Dauns yrkande. Bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Anna Vedins (M) yrkande.  
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande och  
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Nej-röst för bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 44 ja-röster, 9 nej-röster, 1 ledamot som avstår och 5 frånvarande ledamöter beslutar 
kommunfullmäktige att anta Anna Vedins (M) yrkande. 

Beslut  

1. Upprättat förslag till Tilläggsavtal 6 avseende marköverlåtelseavtal mellan 
Kungälvs kommun och GROAB AB för kvarter 14 i Kongahälla godkänns.  
2. Kommunstyrelses ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna Tilläggsavtal 6 avseende marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs 
kommun och GROAB AB. 
3. Kommunstyrelses ordförande och kommundirektören får också i uppdrag att 
underteckna övriga nödvändiga handlingar och avtal såsom avtal om 
parkeringsfriköp och köpebrev som blir aktuella för att genomföra 
marköverlåtelseavtalet inkl dess tilläggsavtal.  

__________ 
 
Samtliga närvarande ledamöter av Sverigedemokraterna Kristdemokraterna reserverar sig mot 
beslutet.  
 
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter i 
Kristdemokraterna – se bilaga   
 
Expedieras till: GROAB AB  

För kännedom till: Daniel Markänger, Kart och Mark, Denis Nähring, Kart och Mark 
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 § 15/2021 

Utbetalning av partistöd 2021 (Dnr KS2020/2056) 
 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistödet. Partistöd utbetalas 
årligen i förskott under februari månad efter beslut av kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2021 till: 
 
Socialdemokraterna: 163 600 kr (15 mandat * 10 000 + 13 600) 
Moderaterna: 133 600 kr (12 mandat * 10 000 + 13 600)  
Sverigedemokraterna: 93 600 kr (8 mandat * 10 000 + 13 600) 
Utvecklingspartiet: 73 600 kr (6 mandat * 10 000 + 13 600) 
Liberalerna: 63 600 kr (5 mandat * 10 000 + 13 600) 
Centerpartiet: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Kristdemokraterna: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Vänsterpartiet: 43 600 kr (3 mandat * 10 000 + 13 600) 
Miljöpartiet: 33 600 kr (2 mandat * 10 000 + 13 600) 
 
Av kommunallagen framgår: ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till 
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).” 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Utbetalning av partistöd 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 januari 2021 
Bilaga redovisning kommunalt partistöd MP 
Bilaga redovisning kommunalt partistöd S 
Bilaga partistöd redovisning V 
Bilaga redovisning partistöd utvecklingspartiet 
Bilaga redovisning center 
Bilaga redovisning kristdemokraterna 
Bilaga redovisning liberalerna 
Bilaga partistöd SD 2019 
Bilaga redovisning moderaterna 
Protokollsutdrag - Utbetalning av partistöd 2021 - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Partistöd utbetalas till partierna i Kommunfullmäktige i enlighet med angiven 
redovisning samt regler för kommunalt partistöd i Kungälvs kommun enligt 
nedan:  
 
Socialdemokraterna: 163 600 kr 
Moderaterna: 133 600 kr 
Sverigedemokraterna: 93 600 kr  
Utvecklingspartiet: 73 600 kr  
Liberalerna: 63 600 kr  
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Centerpartiet: 53 600 kr  
Kristdemokraterna: 53 600 kr  
Vänsterpartiet: 43 600 kr  
Miljöpartiet: 33 600 kr  

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 16/2021 

Styrdokument - Revidering av Miljö och byggnadsnämndens reglemente 
(Dnr MOBN2020/0767) 
Miljö- och byggnadsnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente 
som beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt 
delegering. 2018 genomförde EY en granskning av samtliga nämnder, följt av en 
grundläggande granskning 2019, på uppdrag av Kommunrevisionen. I efterföljande 
granskningsrapport framgår att Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente saknar tydlighet 
kring ansvar för uppföljning av budget. I 2020 års uppföljande granskning framhålls att man 
inte fullföljt den rekommendation som ålagts i 2018 och 2019 års granskningar. 

 
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och 
byggnadsnämnden upprättats. Revideringen av reglementet är begränsad till att omfatta 
avsnittet Redovisningsskyldighet (6 §), och föreslagen revidering innebär ett kompletterande 
stycke som beskriver nämndens budgetansvar. Upptill denna revidering föreslås även några 
mindre redaktionella och grammatiska förbättringar. 
 
Upprättat förslag till revidering av Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente föreslås antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Styrdokument - Revidering av Miljö och byggnadsnämndens reglemente 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 januari 2021 
Bilaga Förslag till revidering MOBN 
Bilaga Reglemente för Kungälvs kommuns miljö-och byggnadsnämnd - Ny version 
Bilaga MOBN2020-0931-1 Uppföljning av 2018 års granskningar 942568_1_1 
Bilaga MOBN2020-0931-1 Utredning - uppföljning av 2018 års granskningar 942085_1_1 
Protokollsutdrag - Styrdokument - Revidering av Miljö och byggnadsnämndens reglemente - 
Miljö och Byggnadsnämnden  
Protokollsutdrag - Styrdokument - Revidering av Miljö och byggnadsnämndens reglemente - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

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

__________ 
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 § 17/2021 

Upphävande av Äldreomsorgsplan 2014 – 2023 samt 
Funktionshinderpolitiskt program 2013 – 2019 (Dnr KS2020/1620) 
 
Följande planer är framtagna och antagna i kommunstyrelsen: Trygg i Kungälv, social 
översiktsplan, äldreplan samt funktionshinderplan. Med anledning av det föreslås 
Äldreomsorgsplan 2014 – 2023 Tillgänglighet och delaktighet för alla - 
Funktionshinderpolitiskt program 2013 – 2019 upphävas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planer social hållbarhet 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 18 november 2020 
Bilaga Äldreplan 2020 - 2023 slutversion 
Bilaga Funktionshinderplan 2021-2023 förslag 
Bilaga FUBs yttrande (3) (3) 
Bilaga Remissvar 2020-2023. 
Bilaga Social översiktsplan 2020-2023 förslag 
Bilaga 2020-11-09  Plan Trygg i Kungälv 
Bilaga Anteckning till protokollet från UP - 
Bilaga Anteckning till KS-2020-11-18 pkt 7 - sd 
Protokollsutdrag - Planer social hållbarhet - Kommunstyrelsen  

Beslut  

1. Äldreomsorgsplan 2014 – 2023 upphävs. 
2. Tillgänglighet och delaktighet för alla - Funktionshinderpolitiskt program 2013 – 

2019 upphävs. 
__________ 
  
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 18/2021 

Svar på motion om ökad tillgänglighetanpassning av möteshandlingar och 
webbsändningar (Dnr KS2020/1460) 
Jan Tollesson (L) har inkommit med en motion om ökad tillgänglighetanpassning av 
möteshandlingar och webbsändningar. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att utreda hur möteshandlingar som är navigerbara per ärende och bilaga kan införas samt hur 
textning av webbsändningar kan införas.  
 
Motionen remitterades till demokratiberedningen av kommunfullmäktige 2020-09-03.  
 
Kommunkansliet föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till att frågan redan 
utreds och att förvaltningen undersöker lösningar för textning av webbsändningar i 
kommande upphandling.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om ökad tillgänglighetanpassning av möteshandlingar och 
webbsändningar 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 16 december 2020 
Bilaga motion 
Protokollsutdrag - Svar på motion om ökad tillgänglighetanpassning av möteshandlingar och 
webbsändningar - Kommunstyrelsen  

Beslut  

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

För kännedom till: 
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 § 19/2021 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i 
Förbundsdirektionen för Bohus Räddningstjänstsförbund - Kent Aulin 
(MP) (Dnr KS2020/2054) 

 
Kent Aulin (MP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt som ledamot i förbundsdirektionen för Bohus 
Räddningstjänstsförbund. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelser samt begära ny 
röstsammanräkning hos länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

Beslut 

1. Kent Aulins (MP) avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige beviljas. 

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

3. Kent Aulins (MP) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
förbundsdirektionen för Bohus Räddningstjänstsförbund beviljas.  

4. Platsen som ny ledamot i förbundsdirektionen för Bohus 
Räddningstjänstsförbund lämnas vakant tills vidare. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Lönenheten, Länsstyrelsen, Internservice, Jonna Bakkum, BORF 

 För kännedom till  
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 § 20/2021 

Ansökan om att behålla uppdrag som ersättare i Överförmyndarnämnden 
under återstoden av mandattiden - Liza Svanberg (V) (Dnr KS2020/1984) 

 
Liza Svanberg (V) har på grund av flytt från kommunen inkommit med en ansökan om att få 
behålla sitt uppdrag som ersättare i Överförmyndarnämnden under återstoden av mandattiden.  

 
Enligt KL 4 kap. 7 § gäller: ”Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget 
genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa 
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde 
får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.” 

 
 Beslutsunderlag  
 Ansökan  

Beslut 

Liza Svanberg (V) får ha kvar sitt uppdrag som ersättare i 
överförmyndarnämnden under återstoden av mandattiden 

__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Lönenheten, Länsstyrelsen, Internservice, Jonna Bakkum, Oskar 
Ivarsson  

 För kännedom till  
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 § 21/2021 

Fyllnadsval av ledamot till kommunrevisionen efter vakant plats från MP 
(Dnr KS2020/1066) 

 
Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot till kommunrevisionen efter vakant plats från 
Miljöpartiet. Miljöpartiet föreslår att Solveig Lundgren (MP) utses till ny ledamot i 
kommunrevisionen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fyllnadsval av ledamot till kommunrevisionen efter vakant plats från MP 

Beslut 

Till ny ledamot i kommunrevisionen utses Solveig Lundgren (MP).  
__________ 
 
Expedieras till: Sandra Caspersson, Lönenheten, Internservice, Jonna Bakkum, Oskar Ivarsson  

För kännedom till: 
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 § 22/2021 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt som 
ledamot i Ekonomiberedningen - Patrik Ryberg (M) (Dnr KS2021/0112) 

 
Patrik Ryberg (M) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt som ledamot i ekonomiberedningen. Kommunfullmäktige ska 
behandla avsägelser samt begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

Beslut 

1. Patrik Rybergs (M) 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. Patrik Rybergs (M) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
ekonomiberedningen beviljas.  

4. Till ny ledamot i ekonomiberedningen utses Gabriella Banehag (M).  
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Lönenheten, Länsstyrelsen, Internservice, Jonna Bakkum, BORF 

 För kännedom till  
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 § 23/2021 

Motion från Liberalerna - demensteam (Dnr KS2021/0113) 
 

Kerstin Petersson (L) och Matilda Jansson (L) har inkommit med en motion om 
multiprofessionella demensteam.  
 
Beslutsunderlag  
Motion om multiprofessionella demensteam.  
 

Beslut 

  Motionen remitteras till kommunstyrelsen.    
__________ 
 
 

 Expedieras till Lena Arnfelt  

 För kännedom till  
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 § 24/2021 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i demokratiberedningen - Lennart 
Wennerblom (MP) (Dnr KS2021/0182) 

  
Lennart Wennerblom (MP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
demokratiberedningen. Miljöpartiet föreslår att Lottie Lord (MP) utses till ny ledamot i 
demokratiberedningen.  

  
 Beslutsunderlag  
 Avsägelse från uppdrag  

Beslut 

1. Lennart Wennerbloms (MP) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
demokratiberedningen beviljas.  

2. Till ny ledamot i demokratiberedningen utses Lottie Lord (MP).  
__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Lönenheten, Internservice, Jonna Bakkum, 

 För kännedom till  
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 § 25/2021 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Madeleine 
Ytterstedt (L) (Dnr KS2021/0187) 

 
Madeleine Ytterstedt (L) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt som ledamot i ekonomiberedningen. Kommunfullmäktige ska 
behandla avsägelser samt begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

Beslut 

1. Madeleine Ytterstedts (L) avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige beviljas. 

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

__________ 
 

 
 Expedieras till Sandra Caspersson, Lönenheten, Länsstyrelsen, Internservice, Jonna Bakkum 

 För kännedom till  
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 § 26/2021 

Motion från Liberalerna om Hållbarhetsråd (Dnr KS2021/0188) 
 

Pierre Rehnlund (L) har genom Elisabeth Mattsson (L) inkommit med en motion om 
hållbarhetsråd.  
 
Beslutsunderlag  
Motion om hållbarhetsråd  

Beslut 

  Motionen remitteras till demokratiberedningen.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


















