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 § 46/2021 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Ove Wiktorsson (C) och Elisabeth Mattsson (L). Ordföranden meddelar 
att protokollet justeras måndagen den 19 april.  

Beslut 

  Till justerare utses Ove Wiktorsson (C) och Elisabeth Mattsson (L).  
__________ 
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 § 47/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
 

- Information om beslut om efterträdarval  
- Avsägelse från uppdrag som ledamot i demokratiberedningen – Laila Persson (UP) 

 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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 § 48/2021 

Granskningsrapport ”Grundläggande granskning 2020” (Dnr 
KS2021/0657) 

 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young i uppdrag att 
genomföra en grundläggande granskning. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 
underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed. 
 
I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder 
här rapporten till kommunstyrelsen och sociala myndighetsnämnden för behandling i enlighet 
med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens granskningar. Revisionens 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att verksamheten 
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer samt att kommunstyrelsen, och 
myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer kommunens anvisningar avseende uppföljning 
och rapportering. Det finns dock utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens och sociala 
myndighetsnämndens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll. Vad gäller 
kommunfullmäktiges beredningar är den sammanfattande bedömningen att beredningarna inte 
till fullo har arbetat med sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Utifrån 
granskningen lämnades följande rekommendationer: 
 
Kommunstyrelsen rekommenderas att: 
Säkerställa att fullmäktiges mål bryts ner till egna mål med indikatorer och målvärden 
Säkerställa att arbetet med uppsikt över bolag och stiftelser följer kommunens riktlinjer 
Säkerställa att styrelsens interna kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning och 
ledning 
 
Sociala myndighetsnämnden rekommenderas att: 
Säkerställa att nämndens interna kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning och 
ledning 
 
Kommunfullmäktiges beredningar rekommenderas att: 
Säkerställa att bredningarna presenterar verksamhetsplaner för mandatperiod en i enlighet med 
beredningarnas arbetsordning 
 

 Granskningen översänds till kommunfullmäktige för kännedom.  
 
 Beslutsunderlag  
 Grundläggande granskning 2020 

 Följebrev - Grundläggande granskning 2020 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
_________ 
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 § 49/2021 

Årsredovisning koncernbokslut 2020 (Dnr KS2021/0165) 
 

Årets resultat för kommunen och dess bolag ska fastställas i samband med att årsredovisningar 
för det gångna året lämnas. 
 
Alla finansiella mål är uppfyllda och verksamhetens resultatmål visar god måluppfyllelse. God 
ekonomisk hushållning uppnås. Balanskravsresultatet medger en reservering till 
resultatutjämningsreserv med 100,0 Mkr.  
 
Kungälvs Energis styrelse har i samband med sitt årsbokslut fattat beslut om att föreslå 
bolagsstämman en utdelning till ägaren om 7,923 Mkr. 5 Mkr avser extra utdelning 2021 samt 
2,923 Mkr avser utdelning enligt ägardirektiv.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning koncernbokslut 2020 
Bilaga Årsredovisning 2020 Kungälvs kommun 2021-04-08 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga BOKAB .ÅRSREDOVISNING 2020-12-31 
Bilaga Kungalv_Energi_AR_2020 pdf 
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2020 SOLTAK AB, underskriven 
Bilaga Årsredovisning SOLTAK AB 2020 signerad 
Bilaga Årsredovisning Bagahus 
Bilaga Kungalvsbostader2020_Arsredovisning-Arsmagasin 
Bilaga Uppfoljning av politiska uppdrag 2020 per sekor 2021-03-18 
Bilaga Signerad revisionsberättelse BORF 2020 (digitalt) 
Bilaga Årsredovisning 2020-12-31, Borf 
Bilaga Kartläggning Agenda 2030 utkast KS 
Bilaga ÅR Kongahälla 
Bilaga Granskningsrapport bokslut 2020 
Bilaga Följebrev Granskning av bokslut 2020 
Protokollsutdrag - Årsredovisning koncernbokslut 2020 - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut 

1. Årsredovisningen 2020 för Kungälvs kommun godkänns. 
2. Särredovisningen av VA-verksamheten godkänns. 
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3. Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) görs med 100,0 Mkr.  
4. Verksamhetsberättelsen för Intern kontroll godkänns. 
5. Koncernredovisningen 2020 för koncernen Kungälv Energi AB, Bohusläns 

kommunala Exploaterings AB (Bokab), de vilande bolagen AB Kongahälla och 
Bagahus AB, Bohus räddningstjänstförbund samt stiftelsen Kungälvsbostäder 
godkänns. 

6. Ombud vid bolagens ordinarie bolagsstämmor får i uppdrag att föreslå och rösta 
för att respektive balans- och resultaträkning fastställs och att utdelning till ägaren 
ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag. 

__________ 
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av 
Vänsterpartiet – Se bilaga  
 

 Expedieras till Förvaltningsledningen  

 För kännedom till  
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 § 50/2021 

Årsbokslut 2020 Investerings-och driftsprogram (Dnr KS2021/0167) 
 

En uppföljning av alla projekt inkluderade i investeringsprogrammet har utförts. Budgetar för 
65 olika projekt har följts upp och förändringar har rapporterats i totalt 7 stycken.  
 
Utifrån uppföljningen föreslås förändrade budgetar i några enskilda projekt och beslut om 
projekt som behöver få godkänt för att starta byggnation (aktualisering). Dessutom redovisas 
avvikelser i de projekt som är i slutskedet.  
 
Vid jämförelse med den totala ramen är prognosen för skatt inom tilldelad ram för perioden 
men prognosen för avgift och medfinansiering är över tilldelad ram för perioden. Nuvarande 
rambudget antogs våren 2020 och förväntas redigeras under 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsbokslut 2020 Investerings-och driftsprogram 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Protokollsutdrag - Årsbokslut 2020 Investerings-och driftsprogram - Kommunstyrelsen  

Beslut  

1. Ny budget för följande projekt/verksamhetsbudgetar enligt tabell 1 och 2 
Håffrekullen VA 
Verksamhetsbudget VA 
Verksamhetsbudget Hamn 
 

2. Aktualisera projektet i tabell 5 
GC och ledningar Trankärr 
 

3. 2020 års uppföljning av investerings - och driftsprogrammet godkänns 
 

__________ 
 

 Expedieras till Åsa Berglie  

 För kännedom till  
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 § 51/2021 

Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2020 - Beslut om 
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar (Dnr KS2021/0651) 

 
De, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmanna-revisorer i kommunens 
aktiebolag och valda revisorer i stiftelsen.  
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till 
fullmäktige.  

 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. I bifogad redogörelse redogörs för årets granskningsinsatser 
i kommunen. Granskning utförd av lekmannarevisorer och utsedda revisorer i stiftelsen 
rapporteras separat.  

 
Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för kommunen mot 
bakgrund av Covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera 
en global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Samtidigt har kommunsektorn 
erhållit ekonomiska tillskott genom både kompensation för merkostnader och ökade 
statsbidrag. Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur kommunstyrelse, nämnder och 
beredningar arbetar med att hantera konsekvenserna av Covid-19.  

 
Kommunrevisionen bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Kungälvs 
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Kommunen redovisar 661 mnkr avseende pensionsförmåner intjänade före 1998 som 
avsättning i balansräkningen. Enligt lag om kommunal om bokföring och redovisning kap 6 § 
4 ska inte förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före 1998 tas upp som 
skuld eller avsättning. Kommunens redovisning innebär att redovisat eget kapital är 661 mnkr 
lägre och årets redovisade resultat är 8,3 mnkr högre än om den kommunala redovisningslagen 
hade följts.  
 
Kommunrevisionen bedömer, förutom redovisningen av pensionsförmåner, att räkenskaperna 
i övrigt i allt väsentligt är rättvisande.  

 
Kommunrevisionen bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll 
har varit tillräcklig.  
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Kommunrevisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  
 
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.  
 
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.  
 
Kommunrevisionen åberopar bifogad redogörelse. 

 
Beslutsunderlag  
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2020 
Bilaga - Redogörelse för revision år 2020 
Bilaga 1. Kommunens va-redovisning 2020  
Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2019 vatten och avlopp  
Missiv - Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor ...  
Rapport - Kungälv VA-särredovisning  
Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgif...  
Granskningsredogörelse - Stiftelsen kungälvsbostäder_slutlig  
Granskningsredogörelse -Bokab_slutlig  
Missiv VA-granskning 2020 - underskriven  

Beslut 

1. Kommunrevisionens revisionsberättelse antecknas till protokollet.  
 

2. Samtliga styrelser, nämnder och beredningar samt enskilda förtroendemän i 
dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2020.  

 
3. Ombud vid bolagens ordinarie bolagsstämma får i uppdrag att föreslå 

beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och företagsledning för år 2020. 
__________ 
Det antecknas till protokollet att de ledamöter i fullmäktige som även var ledamöter i aktuella 
nämnder, beredningar och styrelser inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet i den del som angår 
ledamoten. 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 52/2021 

Rambudget för Kungälvs kommun 2022–2025 (Dnr KS2021/0539) 
 

Ekonomiberedningen lämnar förslag till rambudget 2022–2025 med finansiell utblick mot 
2029.  
 
Kommunfullmäktige anger i rambudgeten ekonomiska ramar och strategiska mål. I 
rambudgeten anges strategiska och finansiella mål. Målen är av övergripande karaktär, utgår 
från den aktuella politiska viljeriktningen och de styr tillsammans mot god ekonomisk 
hushållning.  

 
God ekonomisk hushållning råder när kommunallagens balanskrav är uppfyllt, de finansiella 
målen är uppfyllda, samtidigt som när minst 90% av de verksamhetsinriktade målen är 
uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda under ramperioden.  
 
Skatter och generella statsbidrag  
Skatter och generella statsbidrag beräknas med senast kända prognos, februari 2021, från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKL).  
 
Befolkningsprognos  
Befolkningsökningen beräknas med kommunens befolkningsprognos, presenterad hösten 
2020 justerad med ny byggprognos. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rambudget 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 7 april 2021 
Bilaga Reservation rambudget 2022-2025 - SD 
Bilaga protokollsutdrag ekonomiberedningen §15 
Bilaga God ekonomisk hushållning och RUR k 
Bilaga Beredningsskrivelse rambudget 2022 - 2025 
Bilaga Rambudget L  2022-2025 
Bilaga Rambudget 2022 Vänsterpartet 
Bilaga SVERIGEDEMOKRATERNA rambudget 2022-2025 
Bilaga Anteckning till protokollet från V -  ärende rambudget 2022 
Bilaga Anteckning till protokollet från KD 
Protokollsutdrag - Rambudget - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Jonas Andersson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Morgan Carlsson (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till rambudget.  
 
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Liberalernas förslag till rambudget.  
 
Erik Andreasson (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag till rambudget.  
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Martin Högstedt (UP): Bifall till Liberalernas förslag till rambudget.  
 
Under sammanträdet  
Ordföranden frågar i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 18 om det är 
fullmäktiges mening att dagordningen ska avgöras på dagens sammanträde eller om mötet ska 
avslutas i så nära anslutning till kl. 22:00 som möjligt.  
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige ska avgöra dagordningen på dagens sammanträde.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 Ja-röst för bifall till att dagordningen ska avgöras på dagens sammanträde och 
Nej-röst för bifall till sammanträdet ska avslutas i så nära anslutning till kl. 22:00 som möjligt. 
 
Omröstningsresultat  
Med 32 ja-röster, 23 nej-röster och 4 frånvarande ledamöter beslutar kommunfullmäktige att 
dagordningen ska avgöras på dagens sammanträde. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Jonas Anderssons (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs.  
 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag till beslut är huvudförslag och ställer 
övriga yrkanden mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att 
Elisabeth Mattssons (L) yrkande är motförslag till huvudförslaget. 
 
Omröstning begärs.  
 
Ordföranden meddelar att Elisabeth Mattssons (L) yrkande är huvudmotförslag och ställer 
Erik Andreassons (V) yrkande mot Morgan Carlssons (SD) yrkande i en förberedande 
omröstning för att utse motförslag till huvudmotförslaget.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Erik Andreassons (V) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 5 ja-röster, 4 nej-röster, 44 ledamöter som avstår och 6 frånvarande ledamöter beslutar 
kommunfullmäktige att Morgan Carlssons (SD) yrkande ställs mot Elisabeth Mattssons (L) 
yrkande för att utse motförslag mot huvudförslaget.  
 
Ordförande ställer Elisabeth Mattssons (L) yrkande mot Morgan Carlssons (SD) yrkande för 
att utse motförslag till huvudförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta 
Elisabeth Mattssons yrkande som motförslag till huvudförslaget.  
 
Omröstning begärs.  
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Elisabeth Mattsons (L) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 10 ja-röster, 4 nej-röster, 39 ledamöter som avstår och 6 frånvarande ledamöter beslutar 
kommunfullmäktige att Elisabeth Mattssons (L) yrkande ställs mot huvudförslaget.  
 
Ordföranden ställer Jonas Andersson (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut mot Elisabeth Mattssons (L) yrkande om bifall till Liberalernas förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att anta Jonas Anderssons (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs.   
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Jonas Anderssons (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 32 ja-röster, 10 nej-röster, 12 ledamöter som avstår och 6 frånvarande ledamöter beslutar 
kommunfullmäktige att kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslut  

1. Strategiska förutsättningar, finansiella målen och strategiska mål 
enligt dokumentet Rambudget för Kungälvs kommun och dess 
bolag 2022–2025 fastställs för perioden 2022 – 2025 
2. Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen för 2022 
fastställs till 21,44 (tjugoen kronor och fyrtiofyra ören) per 
skattekrona, det vill säga oförändrad skattesats. 
3. Kommunstyrelsens driftram för 2022 fastställs till 2 912 
Mkr, enligt resultatbudget. 
4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta Budget för 2022 med 
utblick mot 2025. Budgeten ska innehålla resultatmål enligt Modell för 
styrningen i Kungälvs kommun, samt budget per sektor. 
5. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i samråd med 
kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för 
den politiska organisationen inom ramen 17 Mkr. Förslaget ska 
redovisas för beslut i kommunfullmäktige. 
6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2022 fastställs till 620 Mkr, 
varav 330 Mkr för skattefinansierade och 290 Mkr för 
avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansieringen 2022 
fastställs till 19mkr. 
7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till 
Investerings- och driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige. 
Budgeten ska omfatta åren 2022 – 2025 med utblick mot 2029. 
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Budgeten ska innehålla driftkostnadskalkyler. 
8. Kommunstyrelsen har i uppdrag att följa upp verksamheten 
och redovisa måluppfyllelsen. 
9. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (KS2021/1893)) upphör att gälla. 
10. Upprättat förslag till riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv antas.  

__________ 
Samtliga närvarande ledamöter av Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar 
en anteckning till protokollet – Se bilaga  
 
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av 
Vänsterpartiet – Se bilaga  
 

 Expedieras till Förvaltningsledningen  

 För kännedom till  
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 § 53/2021 

Budgetdirektiv - Aktualisering år 2 budgetdirektiv 2021-2022 (Dnr KS2021/ 
 

Aktualisering av år 2 budgetdirektiv 2021/2022 med tillägg. 
 
Covid 19 förändrar Sverige och Kungälv. För att ge kommunens verksamheter så goda 
förutsättningar som möjligt mitt i en pandemi beslutade kommunstyrelsen den 15 april 2020 
att ge förvaltningen ett tvåårigt direktiv som gäller t o m 2022-12-31. 
 
Som folkvalda representanter och därmed inför medborgarna ansvariga, är vi mycket nöjda 
med hur direktivet tagits emot och omsatts i förvaltningens planering. 
 
Sedan det tvååriga budgetdirektivet antogs har en del frågor uppstått som rör kommunens 
verksamheter, kommunens krisberedskap samt förhållningssätt och åtgärder för återstart och 
företagsamhet, som enligt vår bedömning inte ryms i de befintliga skrivningarna. 
 
De nya frågeställningar som uppstått hanterar vi i detta dokument som ett tillägg till 
budgetdirektivet. 

 
Budgetdirektivet antas av kommunstyrelsen och skickas för kännedom till 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag  
Aktualisering Kungälvstrion budgetdirektiv 2022  
KD-Budgetdirektiv 2022-2024 slutversion  
Budgetdirektiv L 2022-2023  
KS2020-0729-1 Budgetdirektiv Kungälvstrion 2021-2022 (slutve...  
Protokollsutdrag KS § 100-2021 - Budgetdirektiv 2022  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 54/2021 

Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby (Dnr KS2016/0329) 
FÖP Ytterby har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen (PBL 3:8), mellan den 
24 augusti och 16 oktober 2020. 
 
Granskningen har inte inneburit några större förändringar av FÖPen utan endast mindre 
förtydligande. Mark- och vattenanvändningskartan har kompletterats med område för teknisk 
anläggning för Kungälvs energis anläggning i Sparrås. FÖPen har förtydligats avseende de 
områden som tidigare föreslogs för exploatering men som efter samrådet utgick och som nu 
anges som jordbruksmark i Mark- och vattenanvändningskartan. Viss komplettering har gjorts 
i text avseende kulturmiljö. Den Geotekniska utredningen har kompletterats efter synpunkter 
från SGI. 
 
Länsstyrelsen välkomnar i sitt yttrande att kommunen tagit fram ett förslag till ny fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Ytterby som är en av kommunens viktigaste serviceorter. Ytterby har 
stor potential för att bli ett attraktivt stationssamhälle längs ett av kommunens huvudstråk för 
kollektivtrafik. Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
 
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen för Naturvård och friluftslivet samt  
kommunikationer kan tillgodoses. Beträffande riksintresse för kulturmiljövård behöver FÖPen  
kompletteras enligt de rekommendationer som finns i det här yttrandet för att säkerställa att 
det inte blir risk för en påtaglig skada på riksintressen. 
Planen bedöms inte medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet 
eller risken för olyckor, översvämning eller erosion att det i ett senare planeringsskede ska ge  
Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det förutsätter dock att kommunen 
följer de rekommendationer som den fördjupade översiktsplanen lyfter fram. 

 
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås kan medverka till att Miljökvalitetsnormer (MKN) 
enligt 5 kap. MB följs.  
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår 
angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. 
 
Länsstyrelsen och Trafikverket (TRV) har lyft frågan om projekt Ekelöv- Kareby och 
konsekvenser för FÖPen.  
 
TRV vill att Säkerhetsområde järnväg utökas till 40 meter för bostäder, skola och förskola. 
Därmed menar de säkerhetsställs även att tillräckligt med utrymme för att utföra själva 
byggnationen av det eventuella dubbelspåret. TRV vill fortsatt poängtera vikten av en 
övergripande trafikutredning, i vilken påverkan på närliggande vägnät avseende kapacitet, 
kölängder med mera presenteras 
 
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande avseende att i bergtekniska risker 
saknas det underlag för att SGI ska kunna ta ställning kring vilka risker det finns med avseende 
på stabiliteten i bergsslänterna. 
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Statens fastighetsverk (SFV) konstaterar och är positiva till att del av deras fastighet inte längre 
föreslås för exploatering utan anges nu som jordbruksmark i FÖPen. SFV anser dock att 
frågor som påverkar Statens fastighetsverks fastighet Kastellegården som till exempel 
dagvattenhantering och utveckling av gröna stråk m.m. längs Kyrkebäcken förutsätter 
ytterligare utredningar och samråd med Statens fastighetsverk. 

 
Bokab vidhåller sitt önskemål att bygga villor i Kastellegårdsbergen samt exploatering mellan 
Rollsbo och Tunge. 
 
Från privata fastighetsägare och boende har det främst kommit synpunkter på föreslagen 
byggnation på Porteberget både avseende hur byggnation kan påverka befintlig bebyggelse 
samt att området bebyggs och att delar av grönytan försvinner. 
Efter granskningstiden har det inkommit en protestlista avseende byggnation på Porteberget. 

 
Naturskyddsföreningen anser att planen behöver kompletteras med textdelar som lyfter fram 
det positiva med aktivt jordbruk i Ytterby. På vilket sätt jordbruket bidrar till hållbar 
samhällsutveckling: Betydelsen av biologisk mångfald och dess samband med 
ekosystemtjänster, betydelsen av skyddade biotoper som till exempel åkerholmar och 
stengärdsgårdar, variationen i landskapsbilden, bevarande av odlingsbar jord med näring och 
mikroliv. Yttrandet innehåller synpunkter om att betesmark samt livsmedelsproduktion ska 
lyftas fram. 
 
Kungälvs museivänner föreslår att kommunfullmäktige samtidigt med beslut om antagande av 
den fördjupade översiktsplanen lämnar tydliga direktiv till kommunstyrelsen och förvaltningen 
om att Ytterbys värdefulla kulturarv ska prioriteras och säkerställas i kommande program- och 
detaljplanearbete. De anser även att kommunen, bör belysa alternativa lösningar och dess 
konsekvenser till den vägdragning som föreslås väster om Bohusbanan inom riksintresse för 
kulturmiljö, innan FÖP Ytterby slutförs och förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.   

 
Förvaltningens bedömning är att delar av de centrala grönytorna som Porteberget behöver tas 
i anspråk för exploatering och att stora möjligheter till utveckling av andra grönytor finns i 
Ytterby. Bedömningen är även att kulturmiljön i Ytterby behöver lyftas fram för att göra 
kulturmiljön mer synlig och tillgänglig. 
 
Trafikverkets Projekt Ekelöv- Grokarebys påverkan på Ytterby är oklar utifrån att olika 
föreslagna vägkorridor och deras påverkan på trafikens vägval. Dock är bedömningen att en 
utebliven eller försenad vägdragning inte har någon större påverkan på FÖPens föreslagna 
utveckling då den avser utveckling vid Bohusbanan och vars mål är att möjliggöra för både nya 
och befintliga invånare att välja alternativ till bilen som buss och tåg samt gång- och cykel. 
 
Den mark- och vattenanvändningskarta som tagits fram inom FÖP-området ersätter mark- 
och vattenanvändningskartan för ÖP2010 för det avgränsade området. Det innebär att tidigare 
ställningstagande kopplat till ÖP kan ändras t.ex. avseende planansökningar. 
 
Förvaltningens bedömning är att Ytterby kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt 
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stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering och 
exploatering och andra projekt effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 9 mars 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga FÖP Ytterby koncept 210219 
Bilaga Länsstyrelsens Granskningsutlåtande 
Bilaga Samrådsredogörelse 200513 
Bilaga grönstrukturplan 2020 
Bilaga Översiktlig dagvattenutredning 2018 
Bilaga Björkås-Porten-Smällen-arkeologiskutredn-2014 
Bilaga Ytterby två kulturhistoriska analyser 2017/19 
Bilaga Täthetsanalys Ytterby 2018 
Bilaga Hela Ytterby 2016 
Bilaga Medborgardialog FÖP Ytterby 2017 
Bilaga Socialkonsekvensanalys 2019 
Bilaga Ekonomisk konsekvensanalys 2019 
Bilaga MKB FÖP Ytterby  2020 
Bilaga PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020 
Bilaga Protestbrev Porteberget 
Bilaga Protestlista Porteberget 
Bilaga Granskningsutlåtande 210304 
Protokollsutdrag - Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby - Utskottet för Samhälle och 
utveckling  
Protokollsutdrag - Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby - Kommunstyrelsen  
 
Beslut  

Fördjupad översiktsplan för Ytterby i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen 3 kap 19 §. 

__________ 
 
Expedieras till:   Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU 

För kännedom till: Anders Holm, Fredric Norrå 
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 § 55/2021 

Ansökan från BOKAB om bildande av dotterbolag (Dnr KS2021/0328) 
 

Bokab har inkommit med en anhållan om att få bilda dotterbolag och dotterdotterbolag i syfte 
att genomföra försäljning av fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade 
fastighetsförsäljningar.  
 
Förenklat innebär paketerade fastighetsförsäljningar att aktierna i ett bolag som äger 
fastigheten säljs till köparen. Fastigheten säljs således indirekt via en aktieförsäljning.  
 
Paketerade fastighetsförsäljningar genomförs på grund av ekonomiska (skattemässiga) fördelar.  
 
Bokab efterfrågar nu kommunfullmäktiges ställningstagande till bildandet av dessa bolag i syfte 
att genomföra fastighetsförsäljningar samt att fullmäktige ger kommunens ombud instruktion 
att rösta i enlighet med detta vid bolagsstämmor i Bokab.  
 
Det bedöms inte föreligga några legala hinder enligt nu gällande skattelagstiftning att 
genomföra denna typen av fastighetstransaktioner.  
 
Vidare bedöms det vara förenligt med kommunallagen att genomföra paketerade 
fastighetsförsäljningar i viss begränsad omfattning.  
 
Bildandet av bolagen och fastighetsförsäljningar förutsätts ske inom ramen Bokabs 
styrdokument och i enlighet med kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig 
lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan från BOKAB om bildande av dotterbolag 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga Bokab - Anhållan om att bilda bolag 
Protokollsutdrag - Ansökan från BOKAB om bildande av dotterbolag - Kommunstyrelsen  

Beslut 

Kommunens ombud vid bolagsstämmor i Bokab ges instruktion att rösta för att ett 
dotterbolag och dotterdotterbolag bildas i syfte att genomföra så kallade paketerade 
fastighetsförsäljningar inom ramen Bokabs styrdokument och i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig lagstiftning. 

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 56/2021 

Anhållan om godkännande av planerad investering för utökad 
produktionskapacitet avseende fjärrvärme (Dnr KS2021/0375) 

 
Kungälv Energi har sedan 2008 ett samarbete kring värmeleveranser med Göteborg Energi. 
Samarbetets syfte är att utnyttja det regionala överskottet som finns av industriell restvärme 
sommartid samt att Göteborg Energi levererar förstärkning av värmeeffekt vintertid samt 
reserveffekt vid behov. Samarbetsavtalet går ut i november 2023 och GE har meddelat 
Kungälv Energi att leveranser vintertid ej kan fortlöpa på det sätt som gällt fram till nu.  
Med anledning av detta har Kungälv Energi år 2019 - 2020 genomfört en strategisk förstudie 
om framtida värmeproduktion och värderat framtida behov av produktionskapacitet och 
lokalisering samt vilken typ av produktionsapparat som är mest lämpad utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv innefattande ekonomi, miljö samt teknisk och samhällelig risk. 
Tidshorisonten för den strategiska förstudien är 2023 till 2043.  
Resultatet av jämförelsen mellan olika alternativa lösningar ger att en utbyggnad av 
produktionen på Munkegärdeverket är det bästa alternativet. En förprojektering som visar 
genomförbarheten i detta alternativ har genomförts under år 2020 - 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Anhållan om godkännande av planerad investering för utökad 
produktionskapacitet avseende fjärrvärme 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga KE Kommunbegäran Munkegärde 2021-02-22 
Bilaga Protokoll_KE_2-2021 
Protokollsutdrag - Anhållan om godkännande av planerad investering för utökad 
produktionskapacitet avseende fjärrvärme - Kommunstyrelsen  

Beslut  

Ombud vid bolagets extra stämma får i uppdrag att föreslå och rösta för att ge 
Styrelsen för Kungälv Energi AB mandat att besluta om föreslagen utbyggnad av 
värmeproduktion. 

__________ 
 

 Expedieras till Kungälvs energi, Hans Larsson-Ljungblad 

 För kännedom till  
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 § 57/2021 

Taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om 
serveringstillstånd 2021 (Dnr KS2021/0596) 
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade den 25 mars om att taxa gällande 
alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 i Göteborgs kommun 
fastställs till 0 kr.  
 
Rent juridiskt är kommunerna som anlitar Göteborg enligt avtal skyldiga att ha samma taxa 
som Göteborg. Miljöförvaltningen i Göteborg arbetar emellertid nu, efter beslutet i KF, med 
att ta fram ett förslag på tilläggsavtal för de åtta avtalskommuner som innebär att klausulen i 
nuvarande avtal om att de ska följa Göteborgs avgifter inte ska gälla för 2021. Detta innebär 
att det blir upp till respektive kommun att besluta om avgifterna ska sänkas och hur i så fall en 
sådan sänkning ska finansieras av respektive kommun. Förslaget är att Kungälvs kommun ska 
följa Göteborgs stads beslut vilket innebär att kommunfullmäktige föreslås besluta taxa 
gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 i Kungälvs 
kommun fastställs till 0 kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 
2021 
Bilaga Protokollsutdrag KS § 75-2021 – Taxa 

 

Beslut  

Taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 i 
Kungälvs kommun fastställs till 0 kr.  

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 58/2021 

Räddningstjänstförbundet, taxor myndighetsutövning (Dnr KS2021/0607) 
 

Bohus Räddningstjänstförbund har av förbundsmedlemmarna (Ale och Kungälvs kommuner) 
fått i uppdrag att se över taxor och avgifter för sin myndighetsutövning. Som resultat av 
arbetet med detta uppdrag föreslår nu Räddningstjänstförbundet två taxor: Tillsyn utifrån Lag 
om Skydd mot Olyckor (LSO) och Tillsyn utifrån lag om brandfarliga och explosiva varor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Räddningstjänstförbundet, taxor myndighetsutövning 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga 2020-000318-4070 Redogörelse taxa tillståndsprövning LBE 
Bilaga 2020-000318-4070 Taxa för tillståndsprövning om brandfarliga och explosiva varor 
Bilaga 2020-000318-4070 Taxa för tillsyn brandfarliga och explosiva varor 
Bilaga 2020-000318-4070 Taxa för tillsyn LSO 
Bilaga 2020-000318-4070 Tjänsteskriv. Taxor för myndighetsutövning 2021 
Bilaga 2021-03-19 Kompletterande uppgifter till KF 2021-03-18 
Protokollsutdrag - Räddningstjänstförbundet, taxor myndighetsutövning - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Taxorna antas att gälla från och med den 1 maj 2021.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut   

1. Taxa för tillståndsprövning om brandfarliga och explosiva varor antas. 
2. Taxa för tillstånd brandfarliga och explosiva varor antas. 
3. Taxa för tillsyn LSO antas. 
4. Taxorna antas att gälla från och med den 1 maj 2021.  

 
__________ 
 

 Expedieras till Bohus Räddningstjänstförbund  

 För kännedom till  
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 § 59/2021 

Räddningstjänstförbundet, likformig förenkling av sotningstaxor (Dnr 
KS2021/0609) 

 
Bohus Räddningstjänstförbund har enligt sin långtidsstrategi arbetat för att likställa 
sotningsverksamheten i Ale och Kungälvs kommuner. För att fullfölja ambitionerna i 
långtidsstrategin har direktionen lagt förslag för att likställa även sotningstaxorna.  
 
I samband med att nya taxor upprättats har utformningen av dem omarbetats. Avsikten är att 
taxorna ska bli enklare att förstå och att kommuninvånarna i förväg ska veta hur mycket 
tjänsterna kommer att kosta. Sotningstaxan i Ale kommun höjs genom förslaget medan det för 
Kungälvs kommun del inte innebär vare sig generell ökning eller sänkning av taxan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Räddningstjänstförbundet, likformig förenkling av sotningstaxor 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga 2020-000061-4010 Protokoll 2020-12-08 
Bilaga 2020-000316-4070 Bilaga 1 Förslag ny taxa rengöring brandskyddskontroll 
Bilaga 2020-000316-4070 Bilaga 3 Taxa brandskyddskontroll Ale kommun 
Bilaga 2020-000316-4070 Bilaga 4 Taxa Kungälvs kommun 
Bilaga 2020-000316-4070 Tjänsteskriv. Likformning förenkling sotningstaxor Ale Kungälv 
Protokollsutdrag - Räddningstjänstförbundet, likformig förenkling av sotningstaxor - 
Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Taxorna antas att gälla från och med den 1 maj 2021.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut  

1. Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, enligt bilaga 1, antas. 
2. Taxorna antas att gälla från och med den 1 maj 2021.  

__________ 
 

 Expedieras till Bohus Räddningstjänstsförbund 

 För kännedom till  
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 § 60/2021 

Statliga medel äldreomsorgen (Dnr KS2021/0073) 
 

Kommunernas äldreomsorg har tilldelats nationella medel som ett permanent resurstillskott. 
Syftet är att ge varje kommun ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen genom ökad 
bemanning och därigenom förbättra och säkerställa en god kvalité för brukare och patienter. 
Kungälvs kommun har tilldelats 18.6 mkr.  
 
Nationella utredningar från Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visar att 
påvisade brister inom kommunernas äldreomsorg beror mestadels på resurs- och 
kompetensbrist. Det saknas resurser för att öka personalens kompetens i takt med 
myndigheternas ökade krav.  
 
Förvaltningen ser behov av att säkerställa kompetensen hos medarbetare inom ämnesspecifika 
områden inom vård och omsorg som till exempel demens och ge kunskap och verktyg för att 
utveckla det personcentrerade arbetet. Genom en kontinuerlig satsning på kompetenshöjande 
insatser och intern fortbildning för medarbetare inom vård och äldreomsorg ökar kommunens 
förutsättningar för bibehållen kvalitet och säkerhet. Utbildningsinsatser skall syfta till att öka 
kvaliteten i vård och omsorg för till exempel personer med demenssjukdom och skapa 
förutsättningar för den enskildes möjligheter till ökad självbestämmande och delaktighet.  
 
För ett genomförande av identifierade utvecklingsområden krävs ett ökat bemanningsbehov 
inom Trygghet och stöd. Förvaltningens bedömning är att äldreomsorgen därför ska förstärka 
bemanningen inom ramen för det nationella resurstillskottet på 18,6 mkr.  
 
Förvaltningen bedömer att tilldelade resurser fördelas enligt upprättat förslag och att 
informationen antecknas till protokollet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Statliga medel äldreomsorgen 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 10 mars 2021 
Protokollsutdrag - Statliga medel äldreomsorgen - Utskottet för Trygghet och stöd  

Beslut 

 
1. Tilldelade resurser fördelas enligt upprättat förslag. 
2. Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 61/2021 

Digitaliseringspolicy för förskola och skola (Dnr KS2020/1771) 
 

Beredningen för bildning och lärandes har arbetat fram ett förslag på Digitaliseringspolicy  
Digitalisering förskola och skola i Kungälvs kommun (KS 2020/1771).  
 
Beslutsunderlag  
Beredningens digitaliseringspolicy 2020-10-28 reviderad 2021...  
Förvaltningens bedömning, tjänsteskrivelse - digitaliserings...  
Protokollsutdrag - Beredningen för bildning och lärande - 25...  
Protokollsanteckning BBL 2020-11-25 § 57  
Protokollsutdrag - Beredningen för bildning och lärande 2021 
Protokollsutdrag KS § 73/2021  
 
Yrkanden  
Matilda Jansson (L): Bifall till förslaget till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut  

Upprättat förslag till Digitaliseringspolicy Digitalisering förskola och skola i 
Kungälvs kommun (KS 2020/1771) antas.  

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 62/2021 

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser 
(Dnr KS2021/0513) 
 
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens 
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för 
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån 
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade 
inte förändrats sedan dess.  
 
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till 
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta 
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska 
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge 
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala 
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden. 
 
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och 
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17 
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och 
stiftelser. 
 
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns 
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på 
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens 
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då 
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens 
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då 
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.  
 
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och 
beslut. 
 
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna 
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser 
Bilaga Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 24 mars 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden 
Bilaga Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021 
Bilaga Brev arvodesnämnden 
Protokollsutdrag - Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser - 
Kommunstyrelsen  
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Yrkanden  
Miguel Odhner (S):KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden 
anmält till morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad 
översyn och beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från 
kommunstyrelsen i samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid 
kommunstyrelsens sammanträde väcktes även frågan om att i sammanhanget se över 
revisionsarvodet. Kommunstyrelsens presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget 
förändrat revisionsarvode har inte inför dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas, 
vilket ska ske i Arvodesnämnden innan beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En 
återremiss ger också möjlighet belysa frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell 
verksamhet i, dessutom ger en återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.  

 
Kommunfullmäktige föreslås utifrån ovan att återemittera hela förslaget till Arvodesnämnden 
för beredning.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut  

Ärendet återemitteras till Arvodesnämnden för beredning med uppdraget att 
beakta: ”KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden anmält till 
morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad översyn och 
beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från kommunstyrelsen i 
samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid kommunstyrelsens sammanträde 
väcktes även frågan om att i sammanhanget se över revisionsarvodet. Kommunstyrelsens 
presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget förändrat revisionsarvode har inte inför 
dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas, vilket ska ske i Arvodesnämnden innan 
beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En återremiss ger också möjlighet belysa 
frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell verksamhet i, dessutom ger en 
återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.” 

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 63/2021 

Svar på motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) om 
Kommunens verksamheter i enlighet med FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 
2030 och Sveriges klimatlag (Dnr KS2020/0270) 

 
Den 6 februari 2020 inkom Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) med en motion 
om kommunens verksamheter i enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges 
klimatlag till kommunfullmäktige. Motionen lyfter hur kommunens verksamheter kan styras i 
enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag. 
 
Det finns olika alternativ till digitala utbildningar i Agenda 2030, tillhandahållna av SKR med 
dess samarbetspartners. Utbildningarna är anpassade för bland annat förtroendevalda i 
Sveriges kommuner och hanterar frågor rörande Agenda 2030 på kommunal nivå. För att 
dessa utbildningar kan genomföras på ett smittsäkert sätt föreslår förvaltningen att de sker 
digitalt.  
 
Sedan år 2020 har förvaltningen i sin verksamhetsplan en särskild bilaga med avstämning 
utifrån Agenda 2030 och koppling till uppföljning och kvalitetsarbete som pågår i Kungälvs 
kommun. Förvaltningens verksamhetsplan och bilagan om Agenda 2030 godkändes av 
kommunstyrelsen och antecknades till protokollet av kommunfullmäktige under hösten 2020. 

 
Utöver bilaga i förvaltningens verksamhetsplan har en rubrik om Agenda 2030 införts i 
förvaltningens tjänsteskrivelser, vilka utgör beslutsunderlag till de beslut som Kungälvs 
förtroendevalda beslutar. Utbildningar i att skriva tjänsteskrivelser, där även genomgång av 
Agenda 2030 ingår, hålls av Kungälvs kommuns nämndsekreterare. Vidare planeras det även 
för fördjupande tillfällen där Agenda 2030 specifikt gås igenom. 
 
Förvaltningen och därefter kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) om 
Kommunens verksamheter i enlighet med FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges 
klimatlag 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga 20200128 Motion Hur styra kommunen efter FN's Ha°llbarhetsma°l Agenda 2030 och 
Sveriges klimatma°l - Elisabeth 
Bilaga Agenda 2030 och Kungälv, bilaga till Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2022 2020-
09-25 
 
Yrkanden  
Pierre Rehnlund (L): Motionen bifalles i punkt 1.  
 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
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Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Pierre Rehnlunds (L) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 36 ja-röster, 14 nej-röster och 9 frånvarande ledamöter beslutar kommunfullmäktige att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.  
 

Beslut  

Motionen anses besvarad.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 64/2021 

Svar på motion från Elisabeth Mattsson (L) mfl, (MP)(UP)(V), om plan 
för att minska klimatutsläpp (Dnr KS2019/1803) 
Elisabeth Mattsson (L) m..fl. (MP)(UP)(V) har inkommit med en motion om att Kungälvs 
kommun bör ta fram en plan för att minska klimatutsläpp. I motionen argumenteras för att 
kommunen behöver stärka sitt engagemang i klimatomställningen. I FN:s klimatpanels (IPCC) 
rapport från oktober 2018 varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala 
uppvärmningen blir 2 grader istället för 1,5 grader, vilket skulle bidra till en kraftig höjning av 
havsnivån. 
 
I motionen föreslås att: 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur klimatutsläppen i kommunen kan 
minskas i enlighet med Parisavtalets målsättning, samt en plan för att anpassa Kungälvs 
kommun till ett förändrat klimat.  
Planen ska inbegripa konkreta aktiviteter med procentmål på utsläppsminskningar och med 
sikte på att uppnå nollutsläpp till år 2030. Planen ska vara uppföljningsbar och genomförandet 
ska starta under 2020.  
 
Förvaltningen har under 2020 startat ett arbete med Agenda 2030 där uppföljning av såväl 
miljömål som klimatmål finns representerade. Kungälvs kommun har också skrivit på 
klimatlöften med tillhörande åtgärder i Klimat2030 som är Västra Götalandsregionens 
kraftsamling för att samla alla organisationer och företag i regionen som vill bidra i omställning 
till en klimatsmart region. Förvaltningens bedömning är att aktiviteter och uppföljning av 
klimatarbete görs inom ramen för Agenda 2030 och Klimat 2030 och att ta fram och följa upp 
ytterligare en plan också kräver omfattande administrativa resurser. Med hänvisning till att 
förvaltningen redan arbetar i enlighet med förslagets intentioner i Agenda 2030 och Klimat 
2030 anser förvaltningen att ytterligare styrning ej behövs. Motionen anses därmed besvarad. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Svar på motion från Elisabeth Mattsson (L) mfl, (MP)(UP)(V), om plan för 
att minska klimatutsläpp 
 

Beslut  

Motionen angående plan för att minska klimatutsläpp anses besvarad.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 65/2021 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i 
valberedningen samt ansökan om att få behålla uppdrag i sociala 
myndighetsnämnden under resten av mandatperioden - Björn Saletti (V) 
(Dnr KS2021/0585) 

 
Björn Saletti (V) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i valberedningen samt ansökan om att få behålla uppdrag i 
sociala myndighetsnämnden under resten av mandatperioden trots flytt från kommunen.  
 
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.” 
 
Vänsterpartiet föreslår Henry Larsson (V) som ny ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse samt ansökan  

Beslut 

1. Björn Salettis (V) avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
och kommunfullmäktiges valberedning beviljas.  
 

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

 
3. Till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning utses Henry Larsson 

(V) 
 

4. Björn Saletti (V) får ha kvar sitt uppdrag som ledamot i sociala 
myndighetsnämnden under återstoden av mandatperioden  

__________ 
 
 

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

 För kännedom till  
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 § 66/2021 

Information om beslut om efterträdarval (Dnr KS2021/0983) 
 

Länsstyrelsen har utsett Kathrine Månsson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige för 
perioden 28 januari 2021 till och med den 14 oktober 2022.  
 
Beslutsunderlag  
Beslut från länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

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

 För kännedom till  
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 § 67/2021 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i demokratiberedningen – Laila 
Persson (UP) 

 
Laila Persson (UP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
demokratiberedningen. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och utse en ny ledamot i 
beredningen.  
 
Utvecklingspartiet föreslår Pernilla Wiklund (UP som ny ledamot i demokratiberedningen.  

 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från uppdrag  

Beslut 

1. Laila Perssons (UP) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
demokratiberedningen beviljas.  

2. Till ny ledamot i demokratiberedningen utses Pernilla Wiklund (UP).  
__________ 
 
 

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

 För kännedom till  

 



Omröstningslista 1 – KF 2021-04-15  
 
Ärende: Fråga om dagordningen ska avgöras på dagens sammanträde eller 
om mötet ska avslutas i så nära anslutning till kl. 22:00 som möjligt  
 
Ja: 32 
Nej: 23 
Avstår: 0 
Frånvarande: 4 
 
  Ja Nej Avstår Frånvarande 
1 Thomas Alpner (M) X    
2 Rolf Carlsson (SD) X    
3 Miguel Odhner (S) X    
4 Mona Haugland (S) X    
5 Billy Kaldemark (S)  X    
6 Ingela Rossi (S) X    
7 Johan Holmberg (S) X    
8 Pia Gillerstedt (S) X    
9 Jonas Andersson (S)  X    
10 Leif Håkansson (S) X    
11 Ulla Johansson (S) X    
12 Susanne Jönsson (S) X    
13 Fredrik Schandorff (S)  X   
14 Fredrik Gullbrantz (S) X    
15 Lennart Martinsson (S) X    
16 Birgitta Jähnke (S) X    
17 Bernt Lundborg (S)  X   
18 Anders Holmensköld (M) X    
19 Anna Vedin (M) X    
20 Roberth Österman (M) X    
21 Marcus Adiels (M)  X    
22 Bo M Franzon (M)   X   
23 Charlotta Windeman (M) X    
24 Gustav Meuller (M) X    
25 Monica Haraldsson (M) X    
26 Robert Syrén (M) X    
27 Bella Banehag (M) X    
28 Peter Harrysson (M)  X   
29 Morgan Carlsson (SD) X    
30 Sven Niklasson (SD)    X 
31 Niklas Andersson (SD)  X    
32 Robert Kinhult (SD)    X 
33 Bertil Augustsson (SD)  X   
34 Annica Börstell (SD) X    
35 Göran Södersved (SD)    X 
36 Martin Högstedt (SD)  X   



37 Ancy Wahlgren (UP)  X   
38 Eva Wahlin (UP)  X   
39 Leif Hasselgren (UP)  X   
40 Pernilla Wiklund (UP)  X   
41 Rainer Hoffman (UP)  X   
42 Elisabeth Mattsson (L)  X   
43 Jan Tollesson (L)  X   
44 Matilda Jansson (L)  X   
45 Thomas Loong (L)  X   
46 Pierre Rehnlund (L)  X   
47 Ove Wiktorsson (C) X    
48 Lena Bjurström (C) X    
49 Patrik Renström (C) X    
50 Hans Torwald (C) X    
51 Gun-Marie Daun (KD)  X   
52 Fredric Thomasson (KD)  X   
53 Fredrik Daun (KD) X    
54 Ilona Waern (KD)  X   
55 Erik Andreasson (V)  X   
56 Björn Saletti (V)  X   
57 Knut Nordin (V)  X   
58 Mikael Lunneblad (MP)  X   
59 Lennart Wennerblom (MP)    X 
  32 23  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ersättare  
 
  Ja Nej Avstår Frånvarande 
1 Mona Haugland      
2 Billy Kaldemark      
3 Ulla Johansson      
4 Fredrik Gullbrantz      
5 Ulrica Brogren      
6 Parker Ayewubo      
7 Kathrine Månsson      
8 Mats Frisell      
9 Lennart Jonsson      
10 Roberth Österman     
11 Marie-Louise Thor      
12 Simon Pasula     
13 Björn Hernius      
14 Britta Malmberg      
15 John Magnusson      
16 Rolf Carlsson     
17 Heine Nielsen      
18 Leif Hasselgren      
19 Patrik Hedin      
20 Pierre Rehnlund      
21 Kerstin Petersson      
22 Henrik Rudolvsson      
23 Kenneth Frii     
24 Anders Johansson      
25 Fredric Thomasson      
26 Johanna Salekärr       
27 Kenneth Gustafsson     
28 Henry Larsson      
29 Mikael Lunneblad     
30 Erik Zinn      

 
 
 
 
 



Omröstningslista 2 – KF 2021-04-15  
 
Ärende: Rambudget 2022-2025 (Dnr KS 2021/0539) Förberedande 
omröstning för att utse motförslag till huvudmotförslaget 
 
Ja: 5 
Nej: 4 
Avstår:  
Frånvarande:  
 
  Ja Nej Avstår Frånvarande 
1 Thomas Alpner (M)   X  
2 Rolf Carlsson (SD) X    
3 Miguel Odhner (S)   X  
4 Mona Haugland (S)   X  
5 Billy Kaldemark (S)    X  
6 Ingela Rossi (S)   X  
7 Johan Holmberg (S)   X  
8 Pia Gillerstedt (S)   X  
9 Jonas Andersson (S)    X  
10 Leif Håkansson (S)   X  
11 Ulla Johansson (S)   X  
12 Susanne Jönsson (S)   X  
13 Ulrica Brogren (S)   X  
14 Fredrik Gullbrantz (S)   X  
15 Lennart Martinsson (S)   X  
16 Birgitta Jähnke (S)   X  
17 Bernt Lundborg (S) X    
18 Anders Holmensköld (M)   X  
19 Anna Vedin (M)   X  
20 Roberth Österman (M)   X  
21 Marcus Adiels (M)    X  
22 Bo M Franzon (M)    X  
23 Charlotta Windeman (M)   X  
24 Gustav Meuller (M)   X  
25 Monica Haraldsson (M)   X  
26 Robert Syrén (M)   X  
27 Bella Banehag (M)   X  
28 Peter Harrysson (M)   X  
29 Morgan Carlsson (SD) X    
30 Sven Niklasson (SD)    X 
31 Niklas Andersson (SD)     X 
32 Robert Kinhult (SD)    X 
33 Bertil Augustsson (SD) X    
34 Annica Börstell (SD) X    
35 Göran Södersved (SD)    X 
36 Martin Högstedt (SD)   X  



37 Ancy Wahlgren (UP)   X  
38 Eva Wahlin (UP)   X  
39 Laila Persson (UP)    X 
40 Pernilla Wiklund (UP)   X  
41 Rainer Hoffman (UP)   X  
42 Elisabeth Mattsson (L)   X  
43 Kerstin Petersson (L)   X  
44 Matilda Jansson (L)   X  
45 Thomas Loong (L)   X  
46 Pierre Rehnlund (L)   X  
47 Ove Wiktorsson (C)   X  
48 Lena Bjurström (C)   X  
49 Patrik Renström (C)   X  
50 Hans Torwald (C)   X  
51 Gun-Marie Daun (KD)   X  
52 Fredric Thomasson (KD)   X  
53 Fredrik Daun (KD)   X  
54 Johanna Salekärr (KD)   X  
55 Erik Andreasson (V)  X   
56 Björn Saletti (V)  X   
57 Knut Nordin (V)  X   
58 Mikael Lunneblad (MP)  X   
59 Lennart Wennerblom (MP)    X 
  5 4 44 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ersättare  
 
  Ja Nej Avstår Frånvarande 
1 Mona Haugland      
2 Billy Kaldemark      
3 Ulla Johansson      
4 Fredrik Gullbrantz      
5 Ulrica Brogren      
6 Parker Ayewubo      
7 Kathrine Månsson      
8 Mats Frisell      
9 Lennart Jonsson      
10 Roberth Österman     
11 Marie-Louise Thor      
12 Simon Pasula     
13 Björn Hernius      
14 Britta Malmberg      
15 John Magnusson      
16 Rolf Carlsson     
17 Heine Nielsen      
18 Leif Hasselgren      
19 Patrik Hedin      
20 Pierre Rehnlund      
21 Kerstin Petersson      
22 Henrik Rudolvsson      
23 Kenneth Frii     
24 Anders Johansson      
25 Fredric Thomasson      
26 Johanna Salekärr       
27 Kenneth Gustafsson     
28 Henry Larsson      
29 Mikael Lunneblad     
30 Erik Zinn      

 
 
 
 
 



Omröstningslista 3 – KF 2021-04-15  
 
Ärende: Rambudget 2022-2025 (Dnr KS 2021/0539) Förberedande 
omröstning 2 för att utse motförslag till huvudmotförslaget  
 
Ja: 10 
Nej: 4 
Avstår: 39 
Frånvarande: 6 
 
  Ja Nej Avstår Frånvarande 
1 Thomas Alpner (M)   X  
2 Rolf Carlsson (SD)  X   
3 Miguel Odhner (S)   X  
4 Mona Haugland (S)   X  
5 Billy Kaldemark (S)    X  
6 Ingela Rossi (S)   X  
7 Johan Holmberg (S)   X  
8 Pia Gillerstedt (S)   X  
9 Jonas Andersson (S)    X  
10 Leif Håkansson (S)   X  
11 Ulla Johansson (S)   X  
12 Susanne Jönsson (S)   X  
13 Ulrica Brogren (S)   X  
14 Fredrik Gullbrantz (S)   X  
15 Lennart Martinsson (S)   X  
16 Birgitta Jähnke (S)   X  
17 Bernt Lundborg (S)   X  
18 Anders Holmensköld (M)   X  
19 Anna Vedin (M)   X  
20 Roberth Österman (M)   X  
21 Marcus Adiels (M)    X  
22 Bo M Franzon (M)    X  
23 Charlotta Windeman (M)   X  
24 Gustav Meuller (M)   X  
25 Monica Haraldsson (M)   X  
26 Robert Syrén (M)   X  
27 Bella Banehag (M)   X  
28 Peter Harrysson (M)   X  
29 Morgan Carlsson (SD)  X   
30 Sven Niklasson (SD)    X 
31 Niklas Andersson (SD)     X 
32 Robert Kinhult (SD)    X 
33 Bertil Augustsson (SD)  X   
34 Annica Börstell (SD)  X   
35 Göran Södersved (SD)    X 
36 Martin Högstedt (SD) X    



37 Ancy Wahlgren (UP) X    
38 Eva Wahlin (UP) X    
39 Laila Persson (UP)    X 
40 Pernilla Wiklund (UP) X    
41 Rainer Hoffman (UP) X    
42 Elisabeth Mattsson (L) X    
43 Kerstin Petersson (L) X    
44 Matilda Jansson (L) X    
45 Thomas Loong (L) X    
46 Pierre Rehnlund (L) X    
47 Ove Wiktorsson (C)   X  
48 Lena Bjurström (C)   X  
49 Patrik Renström (C)   X  
50 Hans Torwald (C)   X  
51 Gun-Marie Daun (KD)   X  
52 Fredric Thomasson (KD)   X  
53 Fredrik Daun (KD)   X  
54 Johanna Salekärr (KD)   X  
55 Erik Andreasson (V)   X  
56 Björn Saletti (V)   X  
57 Knut Nordin (V)   X  
58 Mikael Lunneblad (MP)   X  
59 Lennart Wennerblom (MP)    X 
  10 4 39 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ersättare  
 
  Ja Nej Avstår Frånvarande 
1 Mona Haugland      
2 Billy Kaldemark      
3 Ulla Johansson      
4 Fredrik Gullbrantz      
5 Ulrica Brogren      
6 Parker Ayewubo      
7 Kathrine Månsson      
8 Mats Frisell      
9 Lennart Jonsson      
10 Roberth Österman     
11 Marie-Louise Thor      
12 Simon Pasula     
13 Björn Hernius      
14 Britta Malmberg      
15 John Magnusson      
16 Rolf Carlsson     
17 Heine Nielsen      
18 Leif Hasselgren      
19 Patrik Hedin      
20 Pierre Rehnlund      
21 Kerstin Petersson      
22 Henrik Rudolvsson      
23 Kenneth Frii     
24 Anders Johansson      
25 Fredric Thomasson      
26 Johanna Salekärr       
27 Kenneth Gustafsson     
28 Henry Larsson      
29 Mikael Lunneblad     
30 Erik Zinn      

 
 
 
 
 



Omröstningslista 4 – KF 2021-04-15  
 
Ärende: Rambudget 2022-2025 (Dnr KS 2021/0539) – Omröstning 3 -
huvudmotförslag mot motförslag  
 
Ja: 31 
Nej: 10 
Avstår: 12 
Frånvarande: 6 
 
  Ja Nej Avstår Frånvarande 
1 Thomas Alpner (M) X    
2 Rolf Carlsson (SD)   X  
3 Miguel Odhner (S) X    
4 Mona Haugland (S) X    
5 Billy Kaldemark (S)  X    
6 Ingela Rossi (S) X    
7 Johan Holmberg (S) X    
8 Pia Gillerstedt (S) X    
9 Jonas Andersson (S)  X    
10 Leif Håkansson (S) X    
11 Ulla Johansson (S) X    
12 Susanne Jönsson (S) X    
13 Ulrica Brogren (S) X    
14 Fredrik Gullbrantz (S) X    
15 Lennart Martinsson (S) X    
16 Birgitta Jähnke (S) X    
17 Bernt Lundborg (S) X    
18 Anders Holmensköld (M) X    
19 Anna Vedin (M) X    
20 Roberth Österman (M) X    
21 Marcus Adiels (M)  X    
22 Bo M Franzon (M)  X    
23 Charlotta Windeman (M) X    
24 Gustav Meuller (M) X    
25 Monica Haraldsson (M) X    
26 Robert Syrén (M) X    
27 Bella Banehag (M) X    
28 Peter Harrysson (M) X    
29 Morgan Carlsson (SD)   X  
30 Sven Niklasson (SD)    X 
31 Niklas Andersson (SD)     X 
32 Robert Kinhult (SD)    X 
33 Bertil Augustsson (SD)   X  
34 Annica Börstell (SD)   X  
35 Göran Södersved (SD)    X 
36 Martin Högstedt (SD)  X   



37 Ancy Wahlgren (UP)  X   
38 Eva Wahlin (UP)  X   
39 Laila Persson (UP)    X 
40 Pernilla Wiklund (UP)  X   
41 Rainer Hoffman (UP)  X   
42 Elisabeth Mattsson (L)  X   
43 Kerstin Petersson (L)  X   
44 Matilda Jansson (L)  X   
45 Thomas Loong (L)  X   
46 Pierre Rehnlund (L)  X   
47 Ove Wiktorsson (C) X    
48 Lena Bjurström (C) X    
49 Patrik Renström (C) X    
50 Hans Torwald (C) X    
51 Gun-Marie Daun (KD)   X  
52 Fredric Thomasson (KD)   X  
53 Fredrik Daun (KD)   X  
54 Johanna Salekärr (KD)   X  
55 Erik Andreasson (V)   X  
56 Björn Saletti (V)   X  
57 Knut Nordin (V)   X  
58 Mikael Lunneblad (MP)   X  
59 Lennart Wennerblom (MP)    X 
  31 10 12 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ersättare  
 
  Ja Nej Avstår Frånvarande 
1 Mona Haugland      
2 Billy Kaldemark      
3 Ulla Johansson      
4 Fredrik Gullbrantz      
5 Ulrica Brogren      
6 Parker Ayewubo      
7 Kathrine Månsson      
8 Mats Frisell      
9 Lennart Jonsson      
10 Roberth Österman     
11 Marie-Louise Thor      
12 Simon Pasula     
13 Björn Hernius      
14 Britta Malmberg      
15 John Magnusson      
16 Rolf Carlsson     
17 Heine Nielsen      
18 Leif Hasselgren      
19 Patrik Hedin      
20 Pierre Rehnlund      
21 Kerstin Petersson      
22 Henrik Rudolvsson      
23 Kenneth Frii     
24 Anders Johansson      
25 Fredric Thomasson      
26 Johanna Salekärr       
27 Kenneth Gustafsson     
28 Henry Larsson      
29 Mikael Lunneblad     
30 Erik Zinn      

 
 
 
 
 



Omröstningslista 5 – KF 2021-04-15  

Ärende: Svar på motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson 
(L) om Kommunens verksamheter i enlighet med FN´s Hållbarhetsmål, 
Agenda 2030 och Sveriges klimatlag (Dnr KS2020/0270 
 
Ja: 36 
Nej: 14 
Avstår: 0 
Frånvarande: 9 
 
  Ja Nej Avstår Frånvarande 
1 Thomas Alpner (M) X    
2 Rolf Carlsson (SD) X    
3 Miguel Odhner (S) X    
4 Mona Haugland (S) X    
5 Billy Kaldemark (S)  X    
6 Ingela Rossi (S) X    
7 Johan Holmberg (S) X    
8 Pia Gillerstedt (S) X    
9 Jonas Andersson (S)  X    
10 Leif Håkansson (S) X    
11 Ulla Johansson (S) X    
12 Susanne Jönsson (S) X    
13 Mats Frisell (S) X    
14 Fredrik Gullbrantz (S) X    
15 Lennart Martinsson (S) X    
16 Birgitta Jähnke (S) X    
17 Bernt Lundborg (S)  X   
18 Anders Holmensköld (M) X    
19 Anna Vedin (M) X    
20 Roberth Österman (M) X    
21 Marcus Adiels (M)  X    
22 Simon Pasula (M)  X    
23 Charlotta Windeman (M) X    
24 Gustav Meuller (M) X    
25 Monica Haraldsson (M) X    
26 Robert Syrén (M) X    
27 Bella Banehag (M) X    
28 Björn Hernius (M) X    
29 Morgan Carlsson (SD) X    
30 Sven Niklasson (SD)    X 
31 Niklas Andersson (SD)     X 
32 Robert Kinhult (SD)    X 
33 Bertil Augustsson (SD)    X 
34 Annica Börstell (SD) X    
35 Göran Södersved (SD)    X 



36 Martin Högstedt (SD)    X 
37 Ancy Wahlgren (UP)  X   
38 Eva Wahlin (UP)  X   
39 Laila Persson (UP)    X 
40 Pernilla Wiklund (UP)  X   
41 Rainer Hoffman (UP)  X   
42 Elisabeth Mattsson (L)  X   
43 Kerstin Petersson (L)  X   
44 Matilda Jansson (L)  X   
45 Thomas Loong (L)  X   
46 Pierre Rehnlund (L)  X   
47 Ove Wiktorsson (C) X    
48 Lena Bjurström (C) X    
49 Patrik Renström (C) X    
50 Hans Torwald (C) X    
51 Gun-Marie Daun (KD) X    
52 Fredric Thomasson (KD)    X 
53 Fredrik Daun (KD) X    
54 Johanna Salekärr (KD) X    
55 Erik Andreasson (V)  X   
56 Björn Saletti (V)  X   
57 Knut Nordin (V)  X   
58 Mikael Lunneblad (MP)  X   
59 Lennart Wennerblom (MP)    X 
  36 14  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ersättare  
 
  Ja Nej Avstår Frånvarande 
1 Mona Haugland      
2 Billy Kaldemark      
3 Ulla Johansson      
4 Fredrik Gullbrantz      
5 Ulrica Brogren      
6 Parker Ayewubo      
7 Kathrine Månsson      
8 Mats Frisell      
9 Lennart Jonsson      
10 Roberth Österman     
11 Marie-Louise Thor      
12 Simon Pasula     
13 Björn Hernius      
14 Britta Malmberg      
15 John Magnusson      
16 Rolf Carlsson     
17 Heine Nielsen      
18 Leif Hasselgren      
19 Patrik Hedin      
20 Pierre Rehnlund      
21 Kerstin Petersson      
22 Henrik Rudolvsson      
23 Kenneth Frii     
24 Anders Johansson      
25 Fredric Thomasson      
26 Johanna Salekärr       
27 Kenneth Gustafsson     
28 Henry Larsson      
29 Mikael Lunneblad     
30 Erik Zinn      

 
 
 
 
 



Vänsterpartiet Kungälv

Anteckning Årsredovisning 2020.
Ärende 5
20210415

2020 var ett år i pandemins spår där allt sattes på ända och om man fick ändra
prioriteringarna. Digitaliseringen har gjort stora framsteg på kort tid. En pandemi påverkar
samhället väldigt olika och  där socioekonomiska områden har drabbats hårdare.

Majoriteten har under 2020 fått ett högt överskott på 143 mkr i en pandemi.  En stor del av
överskottet är extra statsbidrag från staten som var avsedda att användas att stötta upp
kommunerna när skatteintäkterna minskade. Vi ser att pandemin har drabbat vissa grupper
hårdare än andra och vi anser att en del av överskottet borde ha använts 2021 för att hjälpa
de som drabbats värst under pandemin med det fick vi tyvärr inte igenom.

Majoriteten har under 2020 genomfört besparingar som givetvis har påverkat kommunens
verksamheters ekonomiska förutsättningar. Det är alltid någon som får betala för dessa
besparingar som tex våra elever i skolan.  Huruvida detta överskottsmål kommer att bli vinst
eller en kostnad för samhället framöver får framtiden utvisa.

Kommunens personal har gjort ett fantastiskt bra jobb där man har ställt om istället för ställt
in. Personalen har visat stor engagemang och tagit stort ansvar för sina verksamheter.
Vi vill därför tacka kommuns medarbetare!

Erik Andreasson för Vänsterpartiet Kungälv.
20210415



Vänsterpartiet Kungälv

Anteckning Rambudget 2022
Ärende 8
20210415

Vänsterpartiet har lagt en egen rambudget 2022 som vi anser ger bäst förutsättningar för
kommunens medarbetare och att ge våra medborgare bästa möjliga service.  Våran
rambudget innehåller inga ekonomiska besparingar 2022.

Majoritetens budget kommer att innebära fler besparingar i kommunens verksamheter.  Alla
“effektiviseringar” som behöver genomföras kommer någon/några betala för.  De som
kommer att drabbas är kommunens medarbetare, elever, brukare och våra medborgare.  Vi
ser att klasskillnaderna ökar och vi är oroliga att dessa besparingar kommer öka klyftorna i
samhället.

Erik Andreasson för Vänsterpartiet Kungälv.
20210415



 

 

Kungälv, 2021-03-24 

 

 

Reservationsanteckning till protokollet, KS2021/0539, Rambudget 2022-2025  

Vi befinner oss i ett läge där hela världen fortfarande påverkas kraftigt av pandemin. Vi kan inte med 

säkerhet säga hur mycket detta kommer att påverka ekonomin på längre sikt, men vi vet att 

kommunens invånare redan nu står inför stora sociala och ekonomiska prövningar och att kommunens 

näringsliv redan har drabbats av stora inkomstbortfall. Sverigedemokraterna att det finns 

överhängande risker som måste adresseras tydligare.  

Kungälv är bland de sämsta i klassen när det gäller skuldsättning och kommunkoncernen ser fortsatt 

behov av tunga investeringar som nu dessutom verkar bli mer framtunga än tidigare planer. Redan i 

förra årets rambudgetarbete varnade Sverigedemokraterna för detta och när man tittar på de 

uppdaterade investeringsplanerna så verkar dessa farhågor besannas, t o m i högre utsträckning än 

vad vi då kunde ana. Då kommunens skuldsättning redan är hög bör konsolidering ligga högt på 

agendan. Investeringar bör prioriteras tydligare och en plan för amortering av skulderna bör upprättas.  

Till detta ska läggas att majoriteten inte längre förväntar sig att uppnå de överskottsmål de själva har 

satt, de närmaste åren. Dessa överskottsmål var högt ställda just för att klara av den planerade 

investeringstakten. När den exceptionellt höga investeringstakten nu skruvas upp ytterligare jämfört 

med den redan ambitiösa investeringsplanen som lades fram förra året, samtidigt som 

överskottsmålen inte nås, måste åtgärder vidtas.   

Kungälv har under lång tid haft stora svårigheter att klara de finansiella målen utan tillskott av 

engångseffekter av t ex pensionseffekter, realisationsvinster och exploateringsintäkter. Då dessa 

engångsintäkter ingår i beräkningen av måluppfyllnaden finns en risk att incitament skapas för att sälja 

skattebetalarnas gemensamma tillgångar till förmån för kortsiktig måluppfyllnad.  

För att få kontroll på skuldsättningen så säljs kommuninvånarnas tillgångar för att sedan hyras tillbaka 

på långa kontrakt utan att ordentliga kalkyler för de olika alternativen presenterats. Dessutom är dessa 

hyreskontrakt långsiktiga åtaganden som är att likställa med låneskulder, trots att de inte redovisas på 

pappret. Sverigedemokraterna tycker att det är fel att runda investeringsbudgeten och skuldsättningen 

på detta sätt genom att låta dessa investeringar och skulder gå under radarn.  

Sverigedemokraterna reserverar sig härmed mot beslutet att godkänna majoritetens förslag till 

rambudget 2022-2025 

____________________________________  

Greger Plannthin, Ledamot i Ekonomiberedningen 
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