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 § 87/2021 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 
 Till justerare föreslås Pia Gillerstedt (S) och Gun-Marie Daun (KD).  

Beslut 

Till justerare utses Pia Gillerstedt (S) och Gun-Marie Daun (KD). Ordförande 
meddelar att protokollet justeras 

__________ 
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 § 88/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
  

Utgående ärenden:  
 

 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens 
vattentäkt (Dnr KS2016/1247) 

 Höjning av lokstödsbidraget (Dnr KS2021/1027) 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 
__________ 
 
 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-07-01 
Sida 7 (35) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 89/2021 

Information från kommunstyrelsens ordförande 
Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, informerar om följande: 
 Covid 19 och vaccination 
 Marstrands naturreservat 
 Arenaområdet 
 Mimers Hus 
 Ett tryggt Kungälv 
 Årets företagare 
 Årets turismföretag 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 90/2021 

Delårsrapport 1 2021 med finansiell rapport (Dnr KS2021/0887) 

I delårsrapport 1 visar prognosen för 2021 ett resultat på 209,2 mkr, vilket är 140 mkr bättre 
än budgeterat. I resultatet ingår exploateringsintäkter med 100 mkr. Resultatet motsvarar 7% 
av skatter och statsbidrag. Balanskravet uppnås med resultatet. 
 
I rapporten ges en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2021. Det är tidigt på året och till flera 
mål saknas ännu utfall och analys. Sju mål är bedömt gröna och 8 mål är bedömt gula. 
 
Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Under årets första tertial är låneskulden 
oförändrad jämfört med bokslutet och uppgår till 2 476 Mkr, varav 531 Mkr är vidareutlånade 
till de helägda bolagen Kungälv Energi och Bokab. Likviditeten är god. Siste april var 
behållningen på koncernkontot 289 mkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021 med finansiell rapport 
Bilaga Ekonomi, rapportering till Kungälvs kommun 20210430 
Bilaga .TERTIALRAPPORT 2021-04-30 
Bilaga Central delårsrapport 1 2021 
Bilaga Uppfoljning av politiska uppdrag tertial 1 2021 slutlig 
 
Yrkanden 
Miguel Odhner (S): bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Anders Holmensköld (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 

Förvaltningens delårsrapport 1 2021 innefattande lägesbeskrivning av mål, 
ekonomisk prognos för helåret 2021, personalnyckeltal samt finansiell rapport 
godkänns. 

__________ 
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 § 91/2021 

Interpellation till Pia Gillerstedt (Dnr KS2021/0994) 
Matilda Jansson (L) har inkommit med en interpellation ställd till Pia Gillerstedt (S) om 
förebyggande insatser för trygghet för en tryggare miljö för tjejer i samhället.  
 
Pia Gillerstedt (S) besvarar interpellationen. 
 
Beslutsunderlag  
Interpellation till Pia Gillerstedt  

Beslut 
Interpellationen anses besvarad. 

__________ 
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 § 92/2021 

Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan (Dnr KS2020/1470) 

Sammanfattning 

Ärendet gällande driften av Marstrandsfärjan i egen regi initierades i samband med regionens 
beslut om ny zonstruktur för kollektivtrafiken och att dåvarande gällande avtal för färjan löpte 
ut 2020-12-31.  

 
Den 25 september 2020 fattade kollektivtrafiknämnden beslut om allmän trafikplikt för 
Marstrandsfärjan enligt Västtrafiks rekommendation. Vidare beslutade de om att föreslå 
regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet till Kungälvs 
kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende färjetrafiken mellan Koön och 
Marstrandsön.  
 
6 oktober 2020 fattade regionstyrelsen beslut enligt kollektivtrafiknämndens förslag att 
rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet enligt Lag (2010:1065) om 
kollektivtrafik (3 kap §2) till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende 
färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön. Vidare föreslog regionstyrelsen 
regionfullmäktige att överlämnandet av befogenheten gäller till och med år 2035 med 
möjlighet till förlängning.  
 
Prisnivåerna på biljetterna bör enligt verksamhetens bedömning harmonisera med såväl 
kommunens kostnader för att bedriva färjeverksamheten med helhetsansvar som 
medborgarens, näringslivets och turistens incitament och behov att ta sig mellan ön och 
fastlandet.  
 
Förvaltningen tog fram ett förslag på taxor och sortiment för Marstrandsfärjan och 
kommunfullmäktige i Kungälvs kommun fattade beslut den 5 november 2020. Efter fattat 
beslut har det inkommit synpunkter på taxorna från såväl boende som företagarföreningar på 
Marstrand och i Kungälv med önskemål om sänkta taxor för årskort.  
 
I samband med kommunstyrelsens möte den 21 april 2021 fick kommundirektören ett 
uppdrag att ta fram ett förslag på justerade taxor för årskort för Marstrandsfärjan.   
Uppdraget var att sänka kostnaden för årskort så mycket som möjligt men ändå följa av 
kommunfullmäktiges beslut om att taxan för färjan skall vara självfinansierad.  
En omvärldsanalys har visat att det inte är juridiskt möjligt att särskilt främja medborgare som 
genom sin mantalsskrivning är direkt beroende av en fungerande och tillgänglig 
färjeförbindelse. I uppdraget ingick även att om möjligt även undersöka exempelvis höjd 
dagtaxa, höjd taxa för fordon och/eller andra verksamheter eller åtgärder. Detta är frågor som 
av tidsskäl kunnat utredas djupare utan kommer att hanteras i samband med kommande 
översyn av taxa senare i år i samband med budgetbeslut 2022.  

 
Utgångsläget för kommunens egna sortiment och prisnivåer för biljetterna är att samma 
sortiment som Västtrafik tillhandahåller är applicerbart för kommunen och ska användas.  
Förslag till beslut är att kommunens och Västtrafiks sortiment är likvärdiga.  
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Förvaltningen har beaktat såväl boendes som lokala företagsföreningars förslag och 
synpunkter och föreslår kommunfullmäktige följande: 

 
1. Förvaltningen överlämnar två förslag på justerade taxor för period- och årskort för beslut: 

Alternativ 1 eller 2. 
2. Pris och sortiment gäller från och med 2021-07-15. 
3. För redan köpta årskort för Marstrandsfärjan enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige 5 

november 2020 återbetalas mellanskillnad mot uppvisande av kvitto. Gäller endast för 
årskort köpta år 2021.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 16/6 beslutades att föreslå kommunfullmäktige 
följande: 
 
1. Alternativ 2 för justerade taxor för period- och årskort på Marstrandsfärjan antas. 
2. Pris och sortiment gäller från och med 2021-07-15. 
3. För redan köpta årskort för Marstrandsfärjan enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige 5 
november 2020 återbetalas mellanskillnad mot uppvisande av kvitto. Gäller endast för årskort 
köpta år 2021. 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan 
Bilaga Protokollsutdrag - Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan - 
Kommunstyrelsen 
Bilaga Färjetaxa förslag (L) 
 
Yrkanden 
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Liberalernas förslag till beslut. 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Patrik Renström (C): Avslag på Elisabeth Mattssons (L) yrkande.  
Kenneth Gustafsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Victoria Dahlqvist (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Martin Högstedt (UP): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande. 
Marcus Adiels (M): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkade.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Med 28 ja-röster och 7 nej-röster samt 24 frånvarande beslutar kommunfullmäktige att anta 
Miguel Odhners (S) yrkande. 

Beslut 

1. Alternativ 2 för justerade taxor för period- och årskort på Marstrandsfärjan 
antas. 
2. Pris och sortiment gäller från och med 2021-07-15. 
3. För redan köpta årskort för Marstrandsfärjan enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige 5 november 2020 återbetalas mellanskillnad mot 
uppvisande av kvitto. Gäller endast för årskort köpta år 2021. 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 
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 § 93/2021 

Ny modell för VA taxa samt inkopplingsavgift 2022 (Dnr KS2021/0107) 

Sammanfattning 

Under 2019 och 2020 har diskussioner förts i dialogmöten med VA-föreningar och även 
internt mellan politik och tjänstemän i kommunen angående VA-taxans konstruktion och dess 
effekter för olika fastighetsägare både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. I 
december 2019 gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige att föra en dialog med de anslutna 
VA-föreningarna om de förslag till ny taxa som framförts från förvaltningen. Uppdraget 
mynnade ut i ett behov av att ta fram en ny modell för VA-taxan som bl a skulle ha som syfte 
att likställa föreningar inom och utom kommunalt VA-verksamhetsområde och målet var att ta 
fram ett nytt taxeförslag att införa fr o m 2022. 
 
Förslaget i detta tjänsteutlåtande handlar om vilken modell för taxeuttag Kungälvs kommun 
ska jobba efter. Förslagen på taxenivåer i bifogat taxeförslag ska ses som räkneexempel på hur 
en sådan taxa kan komma att slå för olika fastighetsägare till dess ett skarpt förslag läggs under 
hösten. 
 
Förvaltningen har även undersökt tomtytans påverkan på anläggningsavgiften. 
 
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis en förändring enligt följande: 
 
Brukningsavgiften ändras till att baseras på antalet anslutna bostadsenheter. Nu är den baserad 
på mätarstorlek och antal mätare. 

Brukningsavgiften föreslås bestå av följande komponenter: 

 En fast grundavgift per år och fastighet eller förening 
 En avgift per år och bostadsenhet 
 En rörlig avgift per kubikmeter levererat renvatten  

 

Begreppet bostadsenhet föreslås i kommunens taxeföreskrifter istället för begreppen lägenhet, 
småhus, annan bostadsenhet eller övrig bostadsfastighets lokaler.  
Förvaltningen föreslår samtidigt att utformningen av anläggningsavgiftens konstruktion inte 
ändras. Avgifternas nivåer föreslås beslutas i ordinarie taxebeslut under hösten 2021. De siffror 
som används i jämförande beräkningar ska därför uppfattas som exempel för att beskriva hur 
den nya taxan förväntas ha effekt för olika fastighetsägare. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ny modell för VA taxa samt inkopplingsavgift 2022 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 11 maj 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Ny modell för VA-taxa - Kommunstyrelsen 
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Beslut 

1. Ny modell för VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning antas och tillämpas vid taxesättningen från och med 2022. 

__________ 
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 § 94/2021 

Höjning av lokstödsbidraget (Dnr KS2021/1027) 
Ärendet utgår. 
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 § 95/2021 

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006) 
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi, 
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och 
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur 
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, 
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av 
politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun. 
 
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 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. Arvodesnämnden har behandlat frågan och lämnat förslag till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår följande förslag till beslut: 
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i 
Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i 
likhet med övriga arvoden i kommunen. 
2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har 
rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan 
utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - 
Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har 
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förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18. 
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %. 
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%. 
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%. 
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse 
utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder 
(Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala 
Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till 
Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer. För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte 
innehåller annat än likvida medel och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode 
till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar 
nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller 
Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i 
samband med förvärvet eller förändringen. 
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden 
Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 8 juni 2021 
Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bol... 
AN2020-0005-6 Brev från Miguel Odhner (S) 933846_1_1 
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 15 april 2021 
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021 
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Protokollsutdrag – kommunstyrelsen 16 juni 

Beslut 

1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i 
Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i 
likhet med övriga arvoden i kommunen. 
2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har 
rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan 
utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - 
Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har 
förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18. 
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %. 
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%. 
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%. 
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse 
utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder 
(Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala 
Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till 
Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och 
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lekmannarevisorer. För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte 
innehåller annat än likvida medel och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode 
till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar 
nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller 
Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i 
samband med förvärvet eller förändringen. 
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
8. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
__________ 
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 § 96/2021 

Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm (Dnr 
KS2021/0684) 

Sammanfattning 

Parkeringsnormen har varit uppe för diskussion vid bygglovsansökningar med avseende på 
vad för ytor som ska räknas vid exempelvis bostadsbyggnation. Parkeringsnormen föreslås 
justeras med enheten ”per bostad” eller likande för att öka tydligheten och minska 
handläggningstiden hos bygglov. Revideringsförslaget innebär även andra mindre justeringar 
och förtydliganden. 
 
Förvaltningen föreslår att Parkeringsnorm KS2019/1290 utgår samt att Parkeringsnorm 
KS2021/0684 antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm 
Bilaga Parkeringsnorm (REVIDERING) 20210409 
Bilaga parkeringsnorm-del-av-plan-for-smart-och-effektiv-parkering-2019 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 11 maj 2021 
Bilaga Protokollsutdrag parkeringsnorm KS 

Beslut 

1. Parkeringsnorm KS 2019/1290 utgår 
2. Parkeringsnorm KS2021/0684 antas. 

__________ 
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 § 97/2021 

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt (Dnr KS2016/1247) 
Ärendet utgår 
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 § 98/2021 

Redovisning av pågående motioner (Dnr KS2017/0054) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen redovisar regelbundet status på pågående motioner till kommunfullmäktige. 
Totalt finns det 10 pågående motioner per 2021-06-01. Av de 10 pågående motionerna är en 
äldre än ett år. Svar på motionen är dock anmält för politisk behandling.  
 
Kommunkansliet skickar regelbundet påminnelser rörande de motioner som ännu inte är 
besvarade och ambitionen är att alla motioner ska besvaras så fort som möjligt.  
 
Se bilaga 1, för komplett lista över samtliga pågående motioner samt aktuell status. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner 
Bilaga Bilaga - Pågende motioner 2021-06-01 
Bilaga Protokollsutdrag - Redovisning av pågående motioner - Kommunstyrelsen 

Beslut 

Redovisningen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 99/2021 

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB (Dnr KS2021/0637) 

Sammanfattning 

Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal 
och Partille. 
 
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Gryaab AB. Förslaget till ägardirektiv ersätter i 
ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” 
(från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Gryaab AB.  
 
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen syftar bland annat till att underlätta och 
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess 
uppsikt och ägarstyrning av bolaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 
Bilaga Bil 1. Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab och Grefab (nu gällande) 
Bilaga Bil 2. Ägardirektiv Gryaab (nu gällande) 
Bilaga Bil 3. Ägardirektiv för Gryaab AB (förslag) 
Bilaga Bil 4. Tabell med förändringar kap 2 Gryaab 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 

Beslut 

1. Förslaget till reviderat ägardirektiv för Gryaab AB godkänns.  
2. Kommunens ombud ges i uppdrag att rösta i enlighet beslutspunkt nr 1 vid 
bolagsstämma i Gryaab AB.  

__________ 
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 § 100/2021 

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB (Dnr 
KS2021/0638) 

Sammanfattning 

Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Renova Miljö AB är ett dotterbolag till Renova AB. 
 
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. Förslag till 
ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, 
Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Renova. 
 
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen syftar bland annat till att underlätta för och 
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess 
uppsikt och ägarstyrning av bolagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB 
Bilaga Bil 1. Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab och Grefab (nu gällande) 
Bilaga Bil 2. Ägardirektiv Renova-koncernen (nu gällande) 
Bilaga Bil 3. Ägardirektiv för Renova AB_Renova Milj (förslag) 
Bilaga Bil 4. Tabell med förändringar kap 2 Renova 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - Revidering av ägardirektiv för Renova AB och 
Renova Miljö AB 

Beslut 

1. Förslaget till reviderat ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB 
godkänns.  
2. Kommunens ombud ges i uppdrag att rösta i enlighet beslutspunkt nr 1 vid 
bolagsstämma i Renova AB/Renova Miljö AB.  

__________ 
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 § 101/2021 

Vision Kode (Dnr KS2020/1689) 

Sammanfattning 

Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en 
politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska 
fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen. 
Bedömningen är att visionen antas. 
 
Yrkanden 
Sven Niklasson (SD): Avslag på förslag till beslut 
Susanne Jönsson (S): Bifall till förslag till beslut 
Ilona Waern (KD): Ärendet återremitteras för FÖP Kode Vision då vi anser den knapphändig 
och innehållsmässigt tunn. I vår vision vill vi ha en helhet i syfte att ge svar på frågor och 
påståenden för att skapa tydlighet för ett framtida Kode med kringliggande 
områden/grannbyar. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att avgörande idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för avgörande idag och  
Nej-röst för återremiss.  
 
Omröstningsresultat 
Med 20 ja-röster och 15 nej-röster samt 24 frånvarande beslutar kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet. 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Vision Kode 
Bilaga Vision Kode pr 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode – Kommunstyrelsen 

Beslut 

Ärendet återremitteras för FÖP Kode Vision då vi anser den knapphändig och 
innehållsmässigt tunn. I vår vision vill vi ha en helhet i syfte att ge svar på frågor 
och påståenden för att skapa tydlighet för ett framtida Kode med kringliggande 
områden/grannbyar. 

__________ 
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 § 102/2021 

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk 
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och 
styrdokument (Dnr KS2019/0192) 

Sammanfattning 

Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än 
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre 
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en 
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre 
att lämna opraktiska stora bostäder.  
 
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i 
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar 
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad 
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn 
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att 
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie 
bostadsbeståndet. 

  
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses 
slutfört och därmed avslutat. 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk 
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument 
Bilaga KPR Remissvar Äldres boende 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 24 mars 2021 
Bilaga Policy Äldres Boende - hållbar bostadsförsörjning 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 23 mars 2021 
Bilaga Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk hållbar, och för 
äldre hållbar bostadsförsörjning; nu fråga om juridisk bedömning efter återremiss 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 28 april 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk  
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning; nu fråga om återremiss för juridisk 
bedömning – Kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Britta Malmberg (M): Bifall till förslag till beslut. 
Miguel Odhner (S): Bifall till förslag till beslut 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
anta Britta Malmbergs (M) yrkande.  
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Beslut 

1. Policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning antas. 
2. Beredningsuppdraget anses slutfört. 

__________ 
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 § 103/2021 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 (Dnr SMN2020/0386) 

Sammanfattning 

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, kvartal 4 2020 
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 4 2020 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 12 maj 2021 

Beslut 

Statistikrapporten ej verkställda beslut antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 104/2021 

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun 
(Dnr KS2020/1097) 

Sammanfattning 

En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun har 
remitterades till beredningen för trygghet och stöd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
25 juni. I motionen föreslås följande; 
 
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.  
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som 
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag. 
 
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd 
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för 
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även 
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot 2028. 
Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns 
kommunstyrelse.  
 
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens 
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med 
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop. 
1992/93:159, s. 86).  
 
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med 
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit 
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer. 
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid 
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens behov. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 25 juni 2020 
Bilaga motion ramprogram LSS 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 25 maj 2021 
Bilaga Anteckning till protokollet - BTS - 25 maj 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 9 juni 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - kommunstyrelsen - Svar på motion om ramprogram för LSS-
bostäder i Kungälvs kommun 

Beslut 

1. Motionen anses besvarad. 
__________ 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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 § 105/2021 

Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar 
mark (Dnr KS2020/0897) 

Sammanfattning 

Motion avseende byggnation på odlingsbar mark inkom från Lennart Wennerblom (MP) i maj 
2020. Förvaltningen kontaktade miljöpartiet för ett förtydligande avseende motionen och fick 
besked om att partiet skulle återkomma. Även kommunstyrelsens ordförande har vid 
beredning av ärendet fått information från Miljöpartiet att del av motion var riktad i samband 
med behandling av FÖP Ytterby, vilken nu är beslutad, varför Miljöpartiet avser återkomma i 
de politiska frågorna vid annat tillfälle. Efter dialog och återkoppling vill nu Lennart 
Wennerblom (MP) stryka motionen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar mark 
Bilaga Motion om byggnation på bruksvärd mark 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - Motion från Lennart Wennerblom (MP) om 
byggnation på odlingsbar mark 

Beslut 

Motionen avskrivs.  
__________ 
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 § 106/2021 

Motion till kommunfullmäktige om LOV inom daglig verksamhet (Dnr 
KS2021/0979) 

 
Ewa Wahlin (UP) och Ancy Wahlgren (UP) har inkommit med en motion gällande LOV inom 
Daglig verksamhet i Kungälv. Motionens förslag till beslut är att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur ett valfrihetssystem för daglig verksamhet skulle kunna fungera och 
därefter inför detsamma. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion gällande LOV inom Daglig verksamhet i Kungälv 

Beslut 

Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
__________ 
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 § 107/2021 

Till kommunfullmäktige, underrättelse om valbarhetshinder (Dnr 
KS2021/1036) 

 
Länsstyrelsen Västra Götaland har inkommit med en underrättelse om valbarhetshinder där de 
uppmärksammar Kungälvs kommun på att vald ersättare i kommunfullmäktige, Fredric 
Thomasson (KD) har valbarhetshinder eftersom han inte längre är folkbokförd i valområdet. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige begär en ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen 
för att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Underrättelse om valbarhetshinder – Länsstyrelsen Västra Götaland 

Beslut 

Med anledning av att Fredric Thomasson (KD) uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige upphört begär kommunfullmäktige en ny röstsammanräkning 
hos länsstyrelsen för att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige.  

__________ 
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 § 108/2021 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Lottie Lord 
(MP) (Dnr KS2021/1077) 

 
Lottie Lord (MP) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen samt utse en ny ledamot. 

 
Miljöpartiet föreslår att Erik Martinsson (MP) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Beslut  

1. Lottie Lords (MP) avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
beviljas.  
2. Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses Erik Martinsson (MP).  

__________ 
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 § 109/2021 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige och 
Kommunfullmäktiges valberedning - Sven Niklasson (SD) (Dnr 
KS2021/1133) 
Sven Niklasson (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges valberedning. Kommunfullmäktige ska 
behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas begära ny röstsammanräkning hos 
länsstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Beslut 

1. Sven Niklassons (SD) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges valberedning beviljas. 
2. Beslutet översänds till länsstyrelsen med begäran om röstsammanräkning för 
att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige. 

__________ 
 
 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-07-01 
Sida 35 (35) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 110/2021 

Val - anhållan om styrelse i dotterbolag (Dnr KS2021/1138) 
Enligt kommunallagen beskrivs att det är Kommunfullmäktige som tillsätter ledamöter i av 
kommunen ägda bolag. Därav bifogas förslag från styrelsen i Bokab till 
styrelsesammansättning för de bolag som Bokab tidigare erhållit beslut att bilda. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare tillsatt styrelsen i Bokab och vi ser det som angeläget att 
delar av samma styrelse tillsammans med VD tillsätts som ledamöter respektive suppleant för 
det bildande förvaltningsbolaget samt för dotterdotterbolagen tillsätta en styrelse 
bestående av VD och tjänsteman från Bokab. Styrelsen i Bokab har således nedan förslag till 
styrelsesammansättning. 
 
FÖRSLAG: 
1) Bokab föreslår att till ledamöter i Bokab Förvaltnings AB utse ordföranden samt 
vice ordförande i Bokab och till suppleant utse VD i Bokab. Samtliga tecknar 
firman, två i förening. 
 
2) Bokab föreslår att till ledamot för dotterbolagen till Bokab Förvaltnings AB utse 
VD i Bokab med försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman tecknas av 
ledamot och suppleant jämte Bokabs ordförande med extern firmateckningsrätt, 
två i förening. 
 
Beslutsunderlag 
Val – anhållan om styrelse i dotterbolag 

 
 Beslut 
 

1. Till ledamöter i Bokab Förvaltnings AB utses Lennart Kristiansson, ordförande i Bokab, 
samt Thomas Loong, vice ordförande i Bokab och till suppleant utses Lars Pettersson, VD i 
Bokab. Samtliga tecknar firman, två i förening. 
 
2. Till ledamot för dotterbolagen till Bokab Förvaltnings AB utses Lars Pettersson, VD i 
Bokab med Claes Hellström, försäljningsansvarig i Bokab, som suppleant. Firman tecknas av 
ledamot och suppleant jämte Bokabs ordförande, Lennart Kristiansson, med extern 
firmateckningsrätt, två i förening. 
_________ 
 
 

 
 


