
Sammanträdesprotokoll  

Sammanträdesdatum  2021-11-04 
Sida  1 (40) 

 
 

Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2021-11-04 
    
Datum då anslag 
sätts upp  

Datum då anslag tas 
ner  

    
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  
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Beslutande Miguel Odhner (S)  
 Billy Kaldemark (S) Ersätter Erika Sjöblom (S) 
 Mona Haugland (S)  
 Ingela Rossi (S)  
 Ulla Johansson (S) Ersätter Johan Holmberg (S) 
 Johan Holmberg (S)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S) Ersätter Leif Håkansson (S) 
 Ulrica Brogren (S) Ersätter Nils Carlson (S) 
 Susanne Jönsson (S)  
 Fredrik Schandorff (S)  
 Mats Frisell (S) Ersätter Helen Byström (S) 
 Lennart Martinsson (S)  
 Birgitta Jähnke (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Anders Holmensköld (M)  
 Anna Vedin (M)  
 Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Sara Regnell (M)  
 Marcus Adiels (M)  
 Bo Franzon (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Lennart Jonsson Gustav Meuller (M) 
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 Viktoria Dahlquist (SD) 1:e vice ordförande § 134-141 
 Morgan Carlsson (SD)  
 Niklas Andersson (SD)  
 Rolf Carlsson (SD) Ersätter Robert Kinhult (-) 
 Bertil Augustsson (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
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 Eva Wahlin (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Lars Eriksson (UP) Ersätter Heine Nielsen (-) 
 Rainer Hoffman (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (L)  
 Matilda Jansson (L)  
 Thomas Loong (L)  
 Pierre Rehnlund (L) Ersätter Cecilia Olsson (L) 
 Ove Wiktorsson (C)  
 Lena Bjurström (C)  
 Patrik Renström (C)  
 Hans Torwald (C)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Anne-Christin Engwall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Ilona Waern (KD)  
 Erik Andreasson (V)  
 Kenneth Gustafson (V)  
 Henry Larsson (V) Ersätter Knut Nordin (V) 
 Mikael Lunneblad (MP) Ersätter Lottie Lord (MP) 
 Lennart Wennerblom (MP)  

 
Ersättare Parker Ayewubo (S)  
 Kathrine Månsson (S)  
 Roberth Österman (M)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Simon Pasula (M)  
 Björn Hernius (M)  
 Britta Malmberg (M)  
 John Magnusson (SD)  
 Leif Hasselgren (UP)  
 Pierre Rehnlund (L)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Kenneth Frii (C)  
 Anders Johansson (C)  
 Fredrik Thomasson (KD)  
 Johanna Salekärr (KD)  
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Sekreterare 
  Paragraf 134–158 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Elisabeth Mattsson (L)  
   
   
 Anna Vedin (M)  

 
Ej närvarande Tomas Emanuelsson (S)  
 Robert Kinhult (-)  
 Heine Nielsen (-)  
 Erika Sjöblom (S)  
 Leif Håkansson (S)  
 Nils Carlson (S)  
 Johan Holmberg (S)  
 Helen Byström (S)  
 Gustav Meuller (M)  
 Knut Nordin (V)  
 Lottie Lord (MP)  
 Patrik Hedin (UP)  
 Erik Zinn (MP)  
 Göran Södersved (SD)  

 

 
  

Övriga deltagare Haleh Lindqvist, kommundirektör  
 Mikael Wintell (UP)  
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 § 134/2021 

Val av två ledamöter att justera sammanträdes protokoll 
 
 Till justerare föreslås Anna Vedin (M) och Elisabeth Mattsson (L) 

Beslut 

Till justerare utses Anna Vedin (M) och Elisabeth Mattsson (L). Ordförande 
meddelar att protokollet justeras måndag den 8 november. 

__________ 
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 § 135/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
 

 Motion - tillgängliggör fritidsaktiviteter för personer med särskilda behov 
 Interpellation om klimatet – till kommunstyrelsens ordförande 
 Beslut om efterträdarval - Assar Wixe (S) 
 Beslut om efterträdarval - Pernilla Wiklund (UP) 
 Val av ledamot och ordförande – Sociala myndighetsnämnden 

Beslut 

 Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 136/2021 

Svar på Motion från Sverigedemokraterna om att anskaffa IT stöd för 
elektronisk justering-signering (Dnr KS2021/0430) 

Sammanfattning 

Den 4 mars 2021 inkom Morgan Carlsson (SD) till kommunfullmäktige med en motion 
avseende anskaffning av IT-stöd för elektronisk justering och signering. Motionen 
remitterades till kommunstyrelsen. Digital signering av dokument är en viktig del för att 
förenkla handläggningen av dokument som skall signeras. Fördelarna är flera. Kortare ledtid, 
minskat resande, mindre fysisk kontakt under rådande omständigheter är exempel.  

 
Inom Kungälvs kommun finns det en fastställd agenda att digitalisera verksamheten i syfte att 
bli mer effektiv, öka tillgängligheten till kommunens tjänster och att korta ned handläggnings-
tider. Signering av protokoll är en process som kan förenklas och effektiviseras genom att 
skapa möjlighet för ordföranden, justeringsmän och nämndsekreterare att signera protokoll 
digitalt via mobil, iPad eller dator. 
 
Det finns juridiska utmaningar med de flesta globala IT-system men också hög-kvalitativ, stabil 
och tillgänglig teknisk support för att stödja kunderna i deras digitalisering. Kungälvs kommun 
har under hösten genomfört ett ”proof of concept” med digital signering via produkten Adobe 
Acrobat. Konceptet har befunnits vara enkelt och självinstruerande samt bidrar till 
kommunens målsättning om ökad effektivitet, förbättrad tillgänglighet och god kontroll på 
processen. Stor vikt har lagts på att dokumentera och implementera skyddsåtgärder för att 
minska risken att data hanteras i strid med gällande lagstiftning. 
 
På marknaden finns idag flera olika tjänster för digital signering. Utmaningen är att hitta en 
lösning som hanterar lagring och sekretess på ett godtagbart sätt samt även att arkiveringens 
krav möts.  

 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att nytillkommande 
tredjelandsöverföringar med stöd av standardavtalsklausulerna endast får genomföras efter 
beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt läge. Ärendet avseende digital signering via Adobe 
Acrobat (dnr KS2021/1625) lyfts till kommunstyrelsen den 20 oktober 2021, i enlighet med 
beslut KS§157/2021. 

 
 Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på Motion från Sverigedemokraterna om att anskaffa IT stöd för 
elektronisk justering-signering 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 4 mars 2021 
Bilaga Motion från Morgan Carlsson (SD) om att anskaffa IT stöd för elektronisk justering-
signering 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion - Morgan Carlsson (SD) 
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Beslut 

Motionen bifalles. 
__________ 
 
Expedieras till:  Morgan Carlsson (SD) 

För kännedom till: 
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 § 137/2021 

Interpellation till Thomas Alpner (M) från Jan Tollesson (L) (Dnr 
KS2021/1706) 

 
 Jan Tollesson (L) har inkommit med en interpellation till Thomas Alpner (M).  
 

Då interpellanten inte närvarar vid punkten bordläggs ärendet till nästkommande sammanträde 

Beslut 

Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 
__________ 
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 § 138/2021 

Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport (Dnr KS2021/1500) 

Periodens resultat till och med augusti är 335,9 mkr och prognosen för 2021 visar på ett 
resultat på 359,1 mkr, vilket är 290,7 mkr högre än budgeterat. Resultatet motsvarar 12,2 % av 
skatter och statsbidrag. Balanskravet och övriga finansiella mål beräknas uppnås med det 
prognosticerade resultatet.  
 
I rapporten ges en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2021. Ett mål är bedömt rött, dvs mål 
som inte kommer att uppfyllas. tolv mål är gröna och resterande är gula – delvis uppfyllda. Alla 
indikatorer mäts inte vid tertial 2. Det slutgiltiga resultatet redovisas i bokslutet.  
 
Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Till och med augusti har låneskulden i 
kommunkoncernen minskat med 95 Mkr under andra tertialet och uppgår 2 381 Mkr, varav 
561 Mkr är vidareutlånade till de helägda bolagen Kungälv Energi och Bokab. Likviditeten är 
god. Siste augusti var behållningen på koncernkontot 251,5 mkr.  

  
Godkänna Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport godkänns samt utbetalning av 
retroaktiv ersättning till fristående verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport 
Bilaga Central delarsrapport tertial 2 2021 2021-10-13 16.12 
Bilaga Uppföljning av politiska uppdrag tertial 2 2021 
Bilaga Tertialrapport Bokab 2021-08-31 
Bilaga Kungälv Energi tertialrapport 
Bilaga Kungälv närenergi tertialrapport 
Bilaga Kungälvsbostäder Tertialrapport T2 jan-aug 2021 
Bilaga Komplettering Politiska uppdrag T2 2021 2021-10-19 
Bilaga Protokollsutdrag - Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport – Kommunstyrelsen 
 
Yrkande: 
Anders Holmensköld (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 

1. Förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, 
ekonomisk prognos för helåret 2021, personalnyckeltal samt finansiell rapport 
godkänns. 
2. Retroaktiv utbetalning av ersättning till fristående verksamhet godkänns.  

__________ 
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 § 139/2021 

Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med 
lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess (Dnr KS2021/1571) 

Sammanfattning 

 I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2022, Investerings- och 
driftprogram 2022-2025 med utblick 2026-2029, Övergripande tidplan 2021-2029 samt 
Lokalförsörjningsplan 2022-2029. Dokumenten är förvaltningens svar på Kungälvstrions 
Rambudget och Budgetdirektiv.  
 
Förvaltningens verksamhetsplan samt Investerings- och driftsprogram beskriver hur 
förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt 
förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i budgetdirektiven 
samt vilket arbetssätt och andra dokument och förutsättningar som förvaltningen har att 
förhålla sig till 2022.  
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2022, 
Investerings- och driftsprogram 2022-2025 med utblick 2026-2029 med övergripande tidplan. 
Lokalförsörjningsplan 2021-2024. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med 
lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess 
Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13 
Bilaga Kungälvstrion verksamheterna tillförs 164 mkr budget 2022 
Bilaga Investeringsprogram 2022-2025_13okt_2021 
Bilaga Övergripande Projekttidplan 
Bilaga Lokalförsörjningsplan_2022_2025 
Bilaga Riktlinjer för budgetprocess 2022-2026 
Bilaga LR synpunkter budget 2022 
Bilaga Lärarförbundets kommentarer till Förvaltningens förslag på Verksamhetsplan och 
budget för 2022 
Bilaga Synpunkter på budget - Kommunal 
Bilaga Kungälv Energi - Budget 
Bilaga Bokab - 2022 budget, 2021 prognos 
Bilaga Protokollsutdrag - Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget 
med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess - Kommunstyrelsen 
Bilaga Protokollsanteckning Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan 
Bilaga SD ändringsbudget 2022 
Bilaga Protokollsanteckning Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan – Vänsterpartiet 
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Yrkande  

Anders Holmensköld (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifall till Gun-Marie 
Dauns (KD) tilläggsyrkande. Avslag på yrkanden från L, SD och V samt tilläggsyrkanden från 
V. 
 
Elisabeth Mattsson (L):  
1. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2022 till 2 930 mkr. 
2. Förvaltningens verksamhetsplan 2022 antecknas till protokollet. 
3. Reservation. 
4. Reservation. 
5. Skattesatsen fastställs till 21:34 per skattekrona - dvs en sänkning med 10 öre. 
6-10. Enligt utskickat förslag. 
 
Victoria Dahlqvist (SD): 
1. Avslag på punkterna 1,3,8,9. 
2. Bifall till de ekonomiska ramarna som presenteras i Sverigedemokraternas ändringsförslag 
3. Bifall till Sverigedemokraternas övriga ändringsyrkande i vår budget 2022. 
 
Erik Andreasson (V): 
1. Att fastställa ramen på 2948mkr  
2. Att förvaltningens verksamhetsplan 2022 antecknas till protokollet. 
3. Reservation 
4. Reservation 
5-10 samma som majoriteten. 

 
Miguel Odhner (S): Avslag på yrkanden från L, SD och V. Bifall till Ewa Wahlins (UP) 
tilläggsyrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs.  
 
Ordföranden utser Kommunstyrelsens förslag till beslut till huvudförslag och ska därmed utse 
ett motförslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena från Elisabeth Mattsson (L), 
Victoria Dahlqvist (SD) och Erik Andreasson (V) och finner att Elisabeth Mattsons (S) förslag 
till beslut blir motförslag till huvudförslag. 

 
Tilläggsyrkande: 
Gun-Marie Daun (KD): Delar av överskottet 2021 ska användas för att ytterligare göra 
amortering och sänka låneskulden under 2022. 
 
Henry Larsson (V):  
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag på att identifiera platser och områden 
som kommer påverkas av framtidens klimatmat konsekvenser och att föreslå åtgärder för att 
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motverka skador på människor, mark och egendom. 
 
2. 50 mkr av överskottet från 2021 investeras i klimatanpassningar för att minska 
kommunens klimatavtryck där förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag på lämpliga 
åtgärder under 2022. 
 
Ewa Wahlin (UP): 
Trekungagymnasiet ska stå med i Verksamhetsplanen tillsammans med Stärk Mimers hus 
attraktionskraft.  
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Henry Larssons (V) första tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att inte anta det. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för avslag till Henry Larssons (V) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Henry Larssons (V) yrkande. 
 

Omröstningsresultat 
Med 34 röster för avslag och 16 röster bifall avslår kommunfullmäktige Henry Larssons (V) 
första tilläggsyrkande. 8 ledamöter avstod och 1 frånvarande. 
  
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Henry Larssons (V) andra tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att inte anta det. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för avslag till Henry Larssons (V) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Henry Larssons (V) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 34 röster för avslag och 5 röster bifall avslår kommunfullmäktige Henry Larssons (V) 
andra tilläggsyrkande. 17 ledamöter avstod och 1 frånvarande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Ewa Wahlins (UP) tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att anta det. 
 
Omröstning begärs inte. 
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Beslut 

1. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2022 till 2 928 mkr enligt majoritetens 
budgetskrivelse 2021-09-15. 

2. Förvaltningens verksamhetsplan 2022 antecknas till protokollet.  
3. Kommunstyrelsens resultatmål fastställs 
4. Investerings- och driftsprogram 2022-2025 med utblick mot 2029 inklusive 

övergripande tidsplan fastställs 
5. Skattesatsen fastställs till 21:44 per skattekrona – det vill säga oförändrad 

skattesats.  
6. Projekten i tabell 1 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen godkänns 

för start av upphandling och byggnation samt att uppdra till sektorchef för 
Samhälle och utveckling att underteckna avtalen för objekten vi 
kontraktsskrivning. 

7. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, 
antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2022 
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp 
alternativt förfaller till betalning under 2022. 

8. Riktlinjer för budgetprocess 2022-2026 fastställs och riktlinjer för budgetprocess 
2019-2022 upphör att gälla.  

9. Ekonomiberedningen får i uppdrag att revidera modellen för styrning och ledning 
– Från demokrati till effekt och tillbaka. 

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp hur 
kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål, samt 
god ekonomisk hushållning uppnås. 

11. Delar av överskottet 2021 ska användas för att ytterligare göra amortering och 
sänka låneskulden under 2022. 

12. Trekungagymnasiet ska stå med i Verksamhetsplanen tillsammans med Stärk 
Mimers hus attraktionskraft.  

__________ 
Ledamöterna från Sverigedemokraterna lämnar en anteckning till protokollet. 
Ledamöterna från Vänsterpartiet lämnar en anteckning till protokollet. 
Ledamöterna från Liberalerna lämnar en anteckning till protokollet. 

  
Expedieras till:  Förvaltningsledningen 
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 § 140/2021 

Koncernbildning (Dnr KS2020/1673) 

Sammanfattning 

I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande 
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa var att utreda förutsättningarna för en 
kommunkoncern, ” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”. 

  
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi), 
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och AB Kongahälla. 
De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi AB äger i sin tur Kungälv Närenergi 
AB (Närenergi). Utöver dessa är kommunen delägare i Soltak AB (25 procent) och Förbo (9 
procent). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, Stiftelsen Kungälvsbostäder, som är 
organiserat i en stiftelse. Utöver detta är kommunen delägare i kommunalförbundet Bohus 
Räddningstjänstförbund (60 procent).  

 
Kommunfullmäktige fattade den 5 november 2020 beslut (§ 153/2020) om att bland annat 
förorda att bolagen organiseras i en koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv 
ägarstyrning. Ekonomiberedningen och kommunstyrelsen fick ett antal uppdrag och 
ekonomiberednigen svarade på dessa genom att författa en beredningsskrivelse, innefattandes 
förslag till beslut (§ 33/2021) på sitt möte den 22 september. Förslaget till beslut till 
kommunfullmäktige i denna tjänsteskrivelse är i enlighet med ekonomiberedningens förslag.   

 
Genom en koncernbildning ändras kommunens nuvarande ägande av de helägda kommunala 
bolagen så att dessa istället ägs indirekt av kommunen genom ett moderbolag. En 
koncernbildning innebär positiva effekter på samordning av IT-, HR- och ekonomisystem och 
upphandling, snabbare beslutsprocess, tydligare ägarroll samt möjligheten till skattemässig 
resultatutjämning och annat finansiellt samarbete mellan bolagen. 

 
Förvaltningens samlade bedömning är att det finns juridiska förutsättningar att bilda en 
kommunal bolagskoncern enligt föreliggande förslag.  
 
Förvaltningen föreslår därmed kommunfullmäktige:  
 

1. En helägd bolagskoncern i Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag 
bildas per 1 december 2021. 

2. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 
Exploateringsbolag (BOKAB) beslutas enligt upprättade förslag. 

3. Bolagsordning för AB Kongahälla godkänns enligt upprättat förslag. 
4. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska Kungälv energi tillsammans med Kungälvs 

närenergi ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt 
kapital. Bolaget ska ha en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30 
procent av Kungälv Energi och Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under 
förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt. 

5. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska BOKAB ge en årlig grundutdelning på 25 
procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna en 
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tilläggsutdelning. Tilläggsutdelning ska bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse, 
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning ska 
tas fram och revideras årligen i samband med bokslut. 

6. Kommunen beslutar att lämna ett aktieägartillskott på 31 mkr till AB Kongahälla i 
december 2021 motsvarande fordran för de överlåtna aktierna.  

7. Upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns. Avtalet undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. 

8. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag. 
9. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB Kongahälla, 

Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) ges i 
uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 - 7. 

10. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Koncernbildning 
Bilaga Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag 
Bilaga Koncernbildning – juridik och ekonomi - översiktskartor 
Bilaga Protokollsutdrag - Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag - 
Ekonomiberedningen 
Bilaga Rapport (1) EY - Kungälvs kommun - Koncernbildning 
Bilaga Rapport (2) - EY bilaga - Kompletterande frågeställningar, bilaga till EY-rapport 
Bilaga Bolagspolicy Utkast 2021-09-15 
Bilaga BOKAB ägardirektiv Utkast 2021-09-15 
Bilaga Kungälv Energi AB ägardirektiv utkast 2021-09-15 
Bilaga Kongahälla bolagsordning förslag 2021-09-15 
Bilaga Kongahälla ägardirektiv Utkast 2021-09-15 
Bilaga UTKAST Överlåtelseavtal Kungälvs kommun - AB Kongahälla 
Bilaga Anteckning till koncernbildning - Kristdemokraterna 
Bilaga Anteckning till koncernbildning - Sverigedemokraterna 
Bilaga Anteckning till koncernbildning - utvecklingspartiet 
Bilaga Protokollsutdrag - Koncernbildning - Kommunstyrelsen 
Bilaga _Protokollsanteckning KS2020_1673-6 Koncernbildning V 

Yrkande  

Jonas Andersson (S): Bifall till ekonomiberedningen och kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Gun-Marie Daun (KD): Ärendet återremitteras med följande uppdrag: 
 
⁃ Upprätta en plan för uppföljning av koncernnyttan med en äkta koncern jämfört med 
befintlig koncernstruktur. 
⁃ Belys och kvantifiera fördelarna med en äkta koncern sett ur ett samordningsperspektiv. 
⁃ Konkretisera vilka synergieffekter som förväntas och hur de skall uppnås 
⁃ Belys tänkbara konsekvenser av att överföra substantiella värden till betydligt lägre bokförda 
värden.  
⁃ Optimera bemanningen i styrelsen för mest rättssäkra funktion 
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⁃ Övriga frågor inför koncernbildandet, vilket framför allt innefattar andra legala 
överväganden såsom styrdokument, ägardirektiv, bolagsordning, kommunalrätt och 
upphandling omfattas inte av Ernst and Youngs risk - och konsekvensanalys. det bör belysas. 
 
Miguel Odhner (S): Ärendet ska avgöras idag.  

Proposition 

Ordföranden ställer Gun-Marie Dauns (KD) yrkande om återremiss mot att ärendet avgörs på 
dagens sammanträde finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet 
 
Omröstning begärs och verkställs.  
 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 
Nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 
Med 31 röster för att avgöra ärendet idag och 26 röster för Gun-Marie Dauns (KD) yrkande 
återremitterar kommunfullmäktige ärendet. 0 ledamöter avstod och 1 frånvarande. 

Beslut 

Ärendet återremitteras med följande uppdrag: 
 
⁃ Upprätta en plan för uppföljning av koncernnyttan med en äkta koncern jämfört med 
befintlig koncernstruktur. 
⁃ Belys och kvantifiera fördelarna med en äkta koncern sett ur ett 
samordningsperspektiv. 
⁃ Konkretisera vilka synergieffekter som förväntas och hur de skall uppnås 
⁃ Belys tänkbara konsekvenser av att överföra substantiella värden till betydligt lägre 
bokförda värden.  
⁃ Optimera bemanningen i styrelsen för mest rättssäkra funktion 
⁃ Övriga frågor inför koncernbildandet, vilket framför allt innefattar andra legala 
överväganden såsom styrdokument, ägardirektiv, bolagsordning, kommunalrätt och 
upphandling omfattas inte av Ernst and Youngs risk - och konsekvensanalys. det bör 
belysas. 
  

__________ 
 

 
 
Expedieras till:  Förvaltningsledningen, Karolina Lovric 
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§ 141/2021

Revidering av ägardirektiv för Förbo AB (Dnr KS2021/1422) 

Sammanfattning 

Förbo AB ägs av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Ägarrådet i Förbo AB 
har för en hållbar utveckling av Förbo AB:s bostadsområden sett ett behov av att kunna bygga 
bostadsområden som består av en kombination av hyresrätter och bostadsrätter och/eller 
ägarlägenheter. Revideringen av ägardirektivet kommer göra det möjligt för bolaget att besluta 
om att bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter samt avyttra dessa. Verksamheten i 
bolaget ska alltjämt huvudsakligen bestå av att förvalta hyresrätter. 

Vid större investeringar i parkeringsanläggningar för att tillgodose parkeringsbehovet i Förbo 
AB:s bostadsområden kan det finnas affärsmässiga skäl för att placera parkeringsverksamhet 
(exklusive fastighet) i separat bolag, vilket också kräver ändring av ägardirektivet.  

Därutöver har Förbo AB ett önskemål om att redovisning av bolagets förvaltning, ställning 
och resultat harmoniserar med rapporteringen till ägarkommunerna. Därför föreslås att 
skrivelsen i ägardirektivet om kvartalsvis rapportering ändras till löpande.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Förbo AB 
Bilaga Aktieägaravtal Förbo 
Bilaga Utredning Ernst & Young ang Förbo 
Bilaga Ägardirektiv Förbo Förslag 
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av ägardirektiv för Förbo AB – Kommunstyrelsen 

Yrkande: 
Morgan Carlsson (SD):  
Avslag på texten i förslaget till ägardirektiv punkt 4.  
Avslag på texten i förslaget till ägardirektiv punkt 5.  

Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Elisabeth Mattsson (L): Avslag på Morgan Carlssons (SD). Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Morgan Carlssons (SD) yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut och  
Nej-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Med 47 ja-röster för kommunstyrelsens förslag till beslut och 8 nej-röster för Morgan 
Carlssons (SD) yrkande antar Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till beslut. 3 
ledamöter var frånvarande och 1 avstod. 

Beslut 

1. Reviderat ägardirektiv för Förbo AB enligt upprättat förslag fastställs.
2. Detta beslut gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar likalydande

beslut.
__________ 
Sverigedemokraterna lämnar en anteckning till protokollet.  
Vänsterpartiet lämnar en anteckning till protokollet. 

Expedieras till: 
Förbo AB 

För kännedom till: 
Härryda kommun 
Lerums kommun 
Mölndals stad 
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 § 142/2021 

Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 (Dnr KS2021/1576) 

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 
 
Kvartal 2 2021 har totalt 29 ärenden beviljade bistånd som ej verkställts inom tre månader. 17 
av dessa gäller beslut enligt SoL bostad i vård och omsorgsboende (äldreboende). Samtliga 17 
personer har erbjudits plats inom tre månader men själv valt att tacka nej till erbjuden plats. 
 
Åtta av de 29 ärendena som ej verkställts inom tre månader avser bostad för vuxna enligt 9 § 
LSS. Orsaken till att besluten ej verkställts är resursbrist.  
 
Totalt 20 ärenden har väntat mer än ett år på verkställighet, varav 10 ärenden rör beslut om 
permanent bostad SoL (äldreboende). Sju ärenden som väntat mer än ett år avser bostad för 
vuxna enligt LSS. Inom Bostad IFO SoL finns fyra ärenden som ej verkställts och ett ärende 
som avslutats utan verkställighet. Ärendet kommer att flyttas över till äldreomsorgen för 
verkställighet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 2-2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 2 - Sociala 
myndighetsnämnden 
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 - Utskottet för 
Trygghet och stöd 
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 - Kommunstyrelsen 

Beslut 

Statistikrapport godkänns.  
__________ 
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 § 143/2021 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen (Dnr 
MOBN2021/0818) 

Sammanfattning 

Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 5 december 
2019 (KF § 299/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021. 
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning för att ta ut avgifter samt att vi noterat 
ett behov av mindre justeringar av nuvarande taxa. Miljöenheten bedömer att 
övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter ska fortsätta gälla fram till 
dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft. 
 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 
2022.  
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör 
att gälla från och med den 1januari 2022 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen 
Bilaga Bilaga 1 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen - 26 augusti 
Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen - 
Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från 
den 1 januari 2022.  
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 
299/2019 upphör att gälla från och med den 1januari 2022. 

__________ 
 
Expedieras till:  Dag Svensson, Kristina Franzén 
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 § 144/2021 

Förslag till avfallstaxa 2022 (Dnr KS2021/0905) 

Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett ackumulerat 
överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att komma i balans 
behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av taxan skulle ske under 
en tvåårsperiod. 
 
För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning 
varannan vecka - innebär höjningen 158 kr per år. Efter föreslagen höjning är Kungälv den 
kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av abonnemang. 
 
Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa 2022 
Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2022 
Bilaga Bilaga 2 Avfallstaxa 2022_före-efter 
Bilaga Protokollsutdrag - Förslag till avfallstaxa 2022 - Utskottet för Samhälle och utveckling 
Bilaga Protokollsutdrag - Förslag till avfallstaxa 2022 - Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med 
den 1 januari 2022. 
 

2.  Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§ 145/2020) 
upphör att gälla från och med den 31 december 2021. 

 
__________ 
 
Expedieras till:  Dan Gorga, Anders Holm, Martin Hollertz 
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 § 145/2021 

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 (Dnr KS2021/1152) 

Sammanfattning 

Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års 
taxejustering. Detta har i år föregåtts av beslut om ny modell av taxeuttag för 2022, från 
vattenmätarbaserat till bostadsenhetsbaserat (villa/lägenhet). 
 
Taxeförändringen gör att det sker en omfördelning av taxeuttaget från småhusägarna till övriga 
fastigheter och verksamheter som ger en ökad intäkt på ca 7 % och utan den nya taxemodellen 
hade en taxehöjning på 10 % varit nödvändig.  
 
Förändringen innebär att endast en höjning av den rörliga brukningsavgiften föreslås och att 
de fasta avgifterna för vatten, spill- och dagvatten kan lämnas oförändrade. 
 
Förvaltningen föreslår en taxa enligt följande för 2022: 
 
Anläggningsavgiften föreslås oförändrad. 
 
Den rörliga brukningsavgiften höjs med 3 %.  

           En grundavgift per år och fastighet om    3000 kr 
             En avgift per år och bostadsenhet om   1 600 kr 
 

Den fasta brukningsavgiften för V+S och D lämnas oförändrad.  
 
Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med 3 % i enlighet med övriga brukningstaxan.  
 
Avgiften för allmän platsmark lämnas oförändrad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 
Bilaga Protokollsutdrag - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 - Utskottet för Samhälle 
och utveckling 
Bilaga VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2022+bilaga 
Bilaga Protokollsutdrag - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 – Kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Erik Andreasson (V): Avslag på punkt 3. 
 
Tilläggsyrkande 
Miguel Odhner (S): Följande stycke har fallit ifrån i arbetet med omarbetningen av 
brukningstaxan och behöver bifogas i kommunens taxeföreskrifter (sid 7 näst sista stycket) 
inför genomförandet 1/1-2022.  
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För extra mätställe (utöver ett per fastighet) erläggs en årlig avgift med belopp motsvarande 
grundavgift enligt 10.1 a).  
Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe. 

 
  

Beslut 

1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
antas att gälla från och med 2022-01-01. 
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2020/1448 upphör att gälla från och 
med 2021-12-31. 
3. Enhetstaxa ska prövas att inarbetas i VA-taxan inför 2023 års VA-taxa. 
4. För extra mätställe (utöver ett per fastighet) erläggs en årlig avgift med belopp 
motsvarande grundavgift enligt 10.1 a). Parallellkopplade mätare räknas som ett 
mätställe. 

__________ 
Elisabeth Mattsson (L) lämnar en anteckning till protokollet. 

 
Expedieras till:   Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik 

 

För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik/SHB 
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 § 146/2021 

Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta (Dnr 
KS2021/1161) 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:   
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en enhetstaxa för 
anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021.” 

 
Förvaltningen bedömer att en övergång till enhetstaxa i väsentlig grad ökar kostnaderna för 
det stora flertalet fastigheter som framgent kommer att anslutas till kommunens va-nät.  
 
Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som ligger 
över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till maximalt 11%. 
 
Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är: 320 000 kr. I och med 
genomförandet av en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige för 
typhus A, 350 000 kr. För Kungälv med nuvarande taxekonstruktion är anläggningsavgiften 
för typhus A 278 025 kr. 
 
Lagligheten i en enhetstaxa är ännu inte juridiskt prövad, men medhänsyn till de stora 
konsekvenserna som en sådan innebär för det stora flertalet fastigheter bedöms risken för 
juridisk överprövning vara stor. Utfallet av en sådan prövning utifrån vattentjänstlagens krav 
på rättvis och skälig taxa bedöms som mycket oviss. 
 
De ekonomiska konsekvenserna för flertalet fastigheter som kommer att anslutas i 
kommunens så kallade ”omvandlingsområden” liknande Aröd och Nordkroken kommer att 
bli svårhanterade. Skillnader mellan anläggningsavgift för de som ansluts med dagens taxa 
jämfört med de som ansluts efter att enhetstaxa blir stora. Detta kommer att skapa en 
omfattande rättvisediskussion.  
Även VA-verksamhetens arbete med att sikta på att bibehålla samma eller högre täckningsgrad 
för kostnaderna i omvandlingsområden vilket taxan ska täcka kan komma att försvåras 
kraftigt. 
 
En enhetstaxa för med sig ett stort arbete genom att hela taxan måste skrivas om. En 
enhetstaxa måste också genomgå en noggrann juridisk granskning. Dessutom måste samtliga 
taxesatser arbetas om.  
Utöver detta ser förvaltningen en stor kommunikativ utmaning genom den stora höjningen för 
majoriteten av fastigheterna.  
 
Att införa en enhetstaxa som ska gälla från 2022-01-01 anses mot ovanstående argumentation 
inte vara möjligt.  
Det skulle framför allt innebära att den taxa som planeras att antas av kommunfullmäktige 21-
10-07 måste omarbetas i sin helhet och antagandet förskjuts då framåt i tiden. 
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Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har 
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och va-
byggnationer enligt alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna 
kommer det att innebära att den alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det är 
då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar. 
 
De redan tecknade avtalen om Alternativ utbyggnadsmodell för Rollsbo -Västerhöjd och 
eventuellt även exploateringen för Rishammar kommer att påverkas negativt (ökad 
anläggningsavgift). Detta beroende på att avgiften som ska tillämpas är den som är gällande vid 
debiteringstillfället, vilket inträder när övertagandeavtalet är undertecknat. 
 
Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan. Vilket innebär att 
större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket 
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en större 
andel av avgiften. 
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att en enhetstaxa utan tomtyteavgiften är mycket 
olämpligt att genomföra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta 
Bilaga Protokollsutdrag - Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta 
- Utskottet för Samhälle och utveckling 
Bilaga Anteckning till protokollet Ove Wktorsson (C) - USU 5 oktober 
Bilaga Bilaga till Anteckning till protokollet Ove Wiktorsson (C) - USU 5 oktober Karta 
 
Yrkande: 
Morgan Carlsson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Elisabeth Mattsson (L): Enhetstaxa införs att gälla från 2022-01-01. 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Avslag på Elisabeth 
Matssons (L) yrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
anta kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och  
Nej-röst för bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 48 ja-röster för Kommunstyrelsens förslag till beslut och 5 nej-röster för Elisabeth 
Mattssons (L) yrkande antar Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte införa enhetstaxa att gälla från 2022-01-01. 
__________ 
Morgan Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet. 
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet.  
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. 
Elisabeth Mattsson (L) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:  Martin Hollertz, Anders Holm, Sten-Ove Dahllöf 
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 § 147/2021 

Översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och 
strålskyddslagen (Dnr MOBN2021/0789) 

 
Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 
antogs den 7 november 2019 (KF § 258/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts 
under 2021. Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar 
behövs då vi utifrån vår erfarenhet noterat ett behov av smärre justeringar av nuvarande taxa. 
Lagstöd för att ta ut avgifter finns i kommunallagen, miljöbalken och strålskyddslagen. 

 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
 
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas att gälla 
från och med den 1 januari 2022. 
 
- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som antogs 
av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör därmed att gälla från 
och med den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
och strålskyddslagen 
Bilaga Inledande bestämmelser 
Bilaga Taxebilaga 1 
Bilaga Taxebilaga 2 och 3 
Bilaga Protokollsutdrag - Översyn taxa 2022 - 26 augusti 
 

 Beslut 
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen antas att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen” som antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 
(KF § 258/2019) upphör därmed att gälla från och med den 1 januari 2022. 

__________ 
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 § 148/2021 

Sammanträdestider 2022 (Dnr KS2021/1692) 

Sammanfattning 

Sammanträdestiderna för den politiska organisationen fastställs årligen av respektive instans. 
Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från förvaltningens årshjul och ärendeflödet mot 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hänsyn tas till den ekonomiska boksluts- och 
budgetprocessen. Kanslienheten har med utgångspunkt i det beredningsförfarande som 
behövs för ett effektivt beslutsfattande utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2022 för 
kommunstyrelsen med utskott och kommunfullmäktige med beredningar.  
 
Kommunfullmäktige med beredningar och kommunstyrelsen med utskott rekommenderas att 
anta förslaget till sammanträdestider. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2022 
Bilaga Protokollsutdrag - Sammanträdestider 2022 - Kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar klockan 17.00 (om inget annat 

anges) i sessionssalen Stadshuset, den: 27 januari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 30 juni, 
1 september, 6 oktober, 3 november (val av presidium), 10 november, 1 
december (val till nämnder och beredningar), 8 december. 
 

2. Kultur- och fritidsberedningen sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om inget 
annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 21 juni, 20 
september. 

 
3. Beredningen för trygghet och stöd sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om 

inget annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 21 juni, 
20 september. 

 
4. Ekonomiberedningen sammanträder på onsdagar klockan 15:00 (om inget annat 

anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 22 juni, 21 
september. 

 
5. Beredningen för samhälle och utveckling sammanträder på onsdagar klockan 

15:00 (om inget annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 
maj, 22 juni, 21 september. 

 
6. Beredningen för bildning och lärande sammanträder på onsdagar klockan 13:00 

(om inget annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 22 
juni, 21 september. 
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7. Demokratiberedningen sammanträder på torsdagar klockan 17:00 (om inget 
annat anges) den: 20 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 23 juni, 22 
september. 

__________ 
 
Expedieras till:   Kommunkansliet 

För kännedom till: Kundcenter, Internservice, Förvaltningsledningen 
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 § 149/2021 

Motion om idrottsskola för seniorer (Dnr KS2021/1740) 
Matilda Jansson (L) har inkommit med en motion som handlar om att utreda möjligheten till 
ökad fysisk aktivitet och rörelse för seniorer genom hela livet. Motionären avser att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla en ”prova på” 
idrottsskola som riktat sig till seniorer (ett begrepp fritt för tolkning) i Kungälvs kommun. 
 
Förvaltningen föreslår att motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
__________ 
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 § 150/2021 

Entledigande samt val av ledamöter och presidium i styrelse – AB 
Kongahälla (Dnr KS2021/1741) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja ett antal ledamöter till Aktiebolaget Kongahällas styrelse. Bland 
ledamöterna ska en ordförande och två vice ordförande utses. Enligt förslag till ny bolagspolicy 
bör styrelsens sammansättning se ut enligt följande: 
 
I koncernens moderbolag utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i förekommande fall 
suppleanter. I styrelsen bör kommunstyrelsens presidium ingå. Moderbolagets styrelse bör vara representerat i 
dotterbolagens styrelser, lämpligtvis i form av presidium. 
 
Den föreslagna bolagsordningen anger att styrelsen bör bestå av mellan sju och elva ledamöter. 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår följande: 
1. Miguel Odhner (S), Anders Holmensköld och Mikael Wintell (UP) entledigas från sina 
uppdrag i Aktiebolaget Kongahällas styrelse.  

 
2. Till ledamöter i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses: 

Miguel Odhner (S) 
Anders Holmensköld (M) 
Elisabeth Mattsson (L) 
Lennart Kristiansson (C) 
Thomas Loong (L) 
Fredrik Gullbrantz (S)  
Michael Karlsson (L) 
 

3. Till ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses Miguel Odhner (S). 
4. Till förste vice ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses Anders 
Holmensköld (M). 
5. Till andre vice ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses Elisabeth Mattsson 
(L). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Entledigande samt val av ledamöter och presidium i styrelse – AB Kongahälla 

Beslut 

  Ärendet bordläggs. 
__________ 
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 § 151/2021 

Entledigande samt val av stämombud – AB Kongahälla (Dnr 
KS2021/1742) 

 
Kommunfullmäktige behöver utse ett nytt ombud till bolagstämma för Aktiebolaget Kongahälla 
samt entlediga Elisabeth Mattson (L) från uppdraget. 

 
 Kommunfullmäktiges valberedning föreslår följande: 
 

1. Elisabeth Matsson (L) entledigas från sitt uppdrag som ombud till bolagsstämma 
för Aktiebolaget Kongahälla. 
 
2. Till ombud för Aktiebolaget Kongahällas bolagsstämma utses NN. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Entledigande samt val av stämombud – AB Kongahälla 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 
__________ 
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 § 152/20 

Entledigande samt val av lekmannarevisorer – AB Kongahälla (Dnr 
KS2021/1743) 

Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer till Aktiebolaget Kongahälla efter förslag från 
kommunrevisionen. För närvarande finns det vakanta platser i nedan instanser. 
Kommunrevisionen föreslår att följande val genomförs: 
 
1. Till ordinarie lekmannarevisorer i Aktiebolaget Kongahälla utses Göran Johansson (KD) och 
Björn Brogren (S). 
2. Till ersättande lekmannarevisorer utses Lena Schandorff (S) och Solveig Lundgren (MP). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Entledigande samt val av lekmannarevisorer – AB Kongahälla 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 
__________ 
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 § 153/2021 

Avsägelse från uppdrag som ordförande i Beredningen för bildning och 
lärande och som ledamot i Beredningen för bildning och lärande - Fredrik 
Schandorff (S) (Dnr KS2021/1783) 

Fredrik Schandorff (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ordförande i 
Beredningen för bildning och lärande samt som ledamot i Beredningen för bildning och 
lärande. 
Kommunfullmäktige föreslås bevilja Fredrik Schandorffs avsägelse.  
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår följande:  

 
1. Fredrik Schandorffs (S) avsägelse från uppdrag som ordförande och ledamot i Beredningen 
för bildning och lärande beviljas. 
 
2. Platsen lämnas vakant tills vidare. 

 

Beslutsunderlag 

avsägelse 

Beslut 

1. Fredrik Schandorffs (S) avsägelse från uppdrag som ordförande och ledamot 
i Beredningen för bildning och lärande beviljas. 

 
2. Platsen lämnas vakant tills vidare. 

__________ 
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 § 154/2021 

Motion - tillgängliggör fritidsaktiviteter för personer med särskilda behov 
(Dnr KS2021/1754) 

 
Jan Tollesson (L) har inkommit med en motion om att utreda möjligheten till ökad fysisk 
aktivitet och rörelse för barn med särskilda behov. 
 
Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att: 
- Utreda hur vi kan göra våra allmänna ytor, lekplatser, badplatser, näridrottsplatser, 

kommunala fastigheter och idrottsanläggningar tillgängliga för alla.  
- Efter utredning tydliggöra detta i förvaltningens handlingsplan 
- Tillsätta en funktionshinderlots.  

 
Förvaltningen föreslår att motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
__________ 
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 § 155/23 

Interpellation om klimatet - till kommunstyrelsens ordförande (Dnr 
KS2021/1841) 

 
 Lottie Lord (MP) har inkommit med en interpellation. 
 

Miguel Odhner (S) ber om att få återkomma med ett svar till nästkommande sammanträde och 
att ärendet bordläggs.  

Beslut 

Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 
__________ 
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 § 156/24 

Beslut om efterträdarval - Assar Wixe (S) (Dnr KS2021/1852) 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har inkommit med beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den7 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
 
Länsstyrelsen har utsett Mona Haugland till ny ledamot i kommunfullmäktige för perioden 7 
oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
 
Länsstyrelsen har utsett Tomas Emanuelsson till ny ersättare i kommunfullmäktige för 
perioden 7 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om efterträdarval - Assar Wixe (S) 
Bilaga Beslut om efterträdarval 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 157/2021 

Beslut om efterträdarval - Pernilla Wiklund (UP) (Dnr KS2021/1858) 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har inkommit med beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den7 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
 
Länsstyrelsen har utsett Heine Nielsen till ny ledamot i kommunfullmäktige för perioden 7 
oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
 
Länsstyrelsen har utsett Lars Eriksson till ny ersättare i kommunfullmäktige för perioden 7 
oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om efterträdarval - Pernilla Wiklund (UP) 
Bilaga Beslut om efterträdarval 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 158/2021 

Val av ledamot och ordförande – Sociala myndighetsnämnden (Dnr 
KS2021/1846) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot och ordförande i Sociala myndighetsnämnden 
efter vakant plats. 
Med anledning av ett presidieval ska kommunfullmäktiges valberedning samlas.  
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att Mona Haugland (S) utses till ny ledamot och 
ordförande i Sociala myndighetsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ledamot och ordförande – Sociala myndighetsnämnden 

Beslut 

Till ny ledamot och ordförande i Sociala Myndighetsnämnden utses Mona Haugland 
(S)  

__________ 
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Protokollsanteckning

Dnr: KS2021/1571-1
Datum 2021-11-04

Budget 2022: verksamhetsplan m.m

Vänsterpartiet lade under KF tre yrkande som hade inneburit mer resurser till välfärden och
nödvändiga klimatinvesteringar för att minska våra klimatutsläpp för att se till att det finns en
framtid även för våra barn och barnbarn. Vi yrkade på att 50 mkr av årets resultat skulle
investeras i gröna investeringar under 2022 men tyvärr ansåg majoriteten detta inte var av
större vikt. Klimat investeringar som inte görs idag kommer bli dyrare ju längre vi väntar.

Vi hade i våran budget en ram till verksamheterna på 2948 mkr vilket är 20 mkr mer än vad
majoriteten har i sin budget. 20 mkr är i det stora perspektivet en liten avvikelse men dessa
hade gett kommunens personal större möjligheter till att få fler kollegor, mer utbildning mer
andrum i arbetsvardag.

Vi beklagar att majoriteten prioriterar ekonomin före medborgarna och personalen. En
attraktiv arbetsgivare tar hand om sin personal och inte som idag där man sliter ut dem.

Vänsterpartiet Kungälv.
Erik Andreasson V
Kenneth Gustafsson V
Henry Larsson V



Protokollsanteckning

Datum: 2021-11-04
Dnr: KS2021/1422-3

Revidering av ägardirektiv Förbo

Förbo är ett viktig verktyg för kommunen att se till att det byggs hyresrätter i kommunen.  Vi
anser att ge Förbo möjlighet att bygga bostadsrätter inte är rätt väg och det är ett sätt för
medlemskommunerna att kortsiktigt öka sin avkastning av bolaget.  Vi i vänsterpartiet ser
gärna att man använder sig av bland byggmodellen för att få till ett integrerat samhälle men
alla har inte råd att köpa en bostadsrätt oavsett varifrån man kommer ifrån.  Förbo får inte bli
ett bolag som alla andra som endast är ute kortsiktiga vinster utan behöver vara ett
samhällsnyttigt kommunbolag där medborgare kan få bra bostäder utan att belåna sig för
alla har inte de ekonomiska möjligheterna att låna pengar.

Vänsterpartiet Kungälv
Erik Andreasson V
Kenneth Gustafsson V
Henry Larsson V



Protokollsanteckning

Datum: 2021-11-04
Dnr:KS2021/1161-1

Alternativ utformning av anläggningsavgiften med avseende tomtyta

En enhetstaxa för anläggningsavgiften är ur ett lika princip något som låter väldigt bra men
kommer inte utan stora utmaningar. Förvaltningens bedömning är att detta inte är att
rekommendera då det kommer få både juridiska och ekonomiska problem. Tanken med en
enhetstaxa är att alla ska betala lika mycket men ur ett medborgarperspektiv kommer detta
innebära en ojämlik kostnad då de med mindre tomtytor kommer att behöva betala mer och
de med stora tomtytor kommer få det billigare. Det tillkommer också en juridisk utmaning då
denna modell inte är juridisk prövad och det finns stor risk för överklagan då en majoritet av
tomtägare kommer få en avsevärt höjd avgift.

Ekonomin är en viktig aspekt i detta då det är taxekollektivet som ska betala för alla
investeringar. Det framkommer att en enhetstaxa skulle innebära både både underskott och
lägre täckningsgrad för investeringarna vilket då innebär att bruknings avgifterna behöver
kompensera för underskottet. Med enhetstaxa kommer Kungälv få en av sveriges dyraste
anläggningsavgifter för de med mindre tomter.
Vi tycker att iden med en enhetstaxa är bra men det är inte lämpligt att införa enhetstaxa
utan att man löser utmaningarna med ekonomin, det juridiska frågorna samt
medborgarperspektivet där det kommer bli betydligt dyrare för de flesta tomtägare.

Vänsterpartiet Kungälv

Erik Andreasson V
Kenneth Gustafsson V
Henry Larsson V



Anteckning ärende 7 Budget 2022 
 
Kungälvs kommun är en av de främsta tillväxtkommunerna. Befolkningsökningen mellan 2017-2020 
har legat på 6,7%, plats nio i Sverige, tack vare de insatser som gjorts under tidigare mandatperioder.  
Arbetslösheten är bland de lägsta i landet, samtidigt har vi både högre skattesats och högre 
skatteintäkter per invånare än riksgenomsnittet. 
En familj bestående av två förvärvsarbetande vuxna, får i genomsnitt betala 3000 SEK mer i skatt 
årligen om de bor i Kungälv jämfört med om de hade bott på andra sidan Nordre älv. Trots 
befolkningstillväxten har skatten inte sänkts sedan 2006.  
När vi blir fler som hjälps åt att betala till välfärdssystemet är det också rimligt att den enskilda 
individen får större utrymme att själva bestämma över frukten av sin prestation. 
  
Den (S)-ledda Kungälvstrion, med (M) och (C) har frenetiskt försökt bromsa vår kommuns 
tillväxtresa. Oförmågan att se att långsiktigt planerande lönar sig, gör att de istället bromsar 
utvecklingen genom fortsatta effektiviseringar. Engångsförsäljningar, nedskärningar och 
pandemibidrag bidrar till ett stort överskott. Samtidigt är bidragsberoendet orimligt högt och man 
lyckas inte omvandla timanställningar till fasta jobb inom kommunen, dvs Kungälvs kommun sparar 
pengar på att låginkomsttagare är beroende av sms-anställningar. Vårt höga skattetryck har inte lett till 
vare sig ökad välfärd eller ekonomisk omfördelning. 
  
Tack vare förra mandatperiodens investeringar som gör att vi blivit fler invånare, tillför Liberalerna  
18 miljoner extra till kärnverksamheterna. Vi föreslår samtidigt en skattesänkning. 
   
Liberalerna visar i vår budget att det går att kombinera mer resurser till skola, LSS, fritid, kultur och 
äldreomsorg med sociala investeringar och sänkt skatt, samtidigt som vi levererar ett sunt överskott för 
investeringar och amorteringar, det kallar vi god ekonomisk hushållning. 
 
 
Elisabeth Mattsson (L) 
Oppositionsråd 
 

 
 



Anteckning ärende 13 VA-taxa samt inkopplingsavgift 2022 
 
VA ska vara självfinansierat. I Kungälvs kommun har vi tyvärr bland de dyraste avgifterna i Sverige 
för detta. Nyligen togs beslut om en ny modell för att ta ut taxor som ska vara mer rättvis, men med 
ökade krav på vattenkvalitet och utbyggnad av kommunalt VA blir den ekonomiska belastningen för 
det enskilda hushållet allt tyngre. 
 
Vi Liberaler ifrågasätter hur stora taxorna är och ständiga höjningar. Det finns all anledning att 
noggrant se över budgeten så att det inte pågår ett överuttag.  
  
 
Elisabeth Mattsson (L) 
Oppositionsråd 
 

 
 



Anteckning ärende 14 Alternativ utformning av anläggningsavgift VA 
 
Liberalerna vill att enhetstaxa för anläggningsavgift VA införs å det snaraste för rättvisans skull. 
Systemet vi har nu då det är skillnad på taxor beroende av tomtstorlek är inte annat än fullständigt 
obegripligt och det är med stor förvåning vi konstaterar att den (S)-ledda majoriteten inte var villig att 
införa enhetstaxa redan 2022.  
 
Vi måste se över hela VA-utbyggnaden och undersöka om vi kan hitta alternativ som innebär att vi 
kan klara utbyggnaden utan ständiga höjningar av avgifter, vi är en av de dyraste kommunerna att leva 
i vad gäller VA. Om denna utveckling fortsätter kommer vi snart vara dyrast i landet, den ligan vill vi 
inte leda. 
  
 
Elisabeth Mattsson (L) 
Oppositionsråd 
 

 
 


