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Beslutande Miguel Odhner (S)  
 Erika Sjöblom (S)  
 Mona Haugland (S)  
 Ingela Rossi (S)  
 Johan Holmberg (S)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Billy Kaldemark (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S) Ersätter Nils Carlson (S) 
 Susanne Jönsson (S)  
 Fredrik Schandorff (S)  
 Ulrica Brogren (S) Ersätter Helen Byström (S) 
 Mats Frisell (S) Ersätter Lennart Martinsson (S) 
 Birgitta Jähnke (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Lennart Jonsson (M) Ersätter Anders Holmensköld (M) 
 Anna Vedin (M)  
 Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Roberth Österman (M) Ersätter Sara Regnell (M) 
 Marcus Adiels (M)  
 Bo Franzon (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Gustav Meuller (M)  
 Simon Pasula (M) Ersätter Monica Haraldsson (M) 
 Robert Syrén (M)  
 Björn Hernius (M) Ersätter Bella Banehag (M) 
 Viktoria Dahlquist (SD) 1:e vice ordförande 
 Morgan Carlsson (SD)  
 John Magnusson (SD)  
 Niklas Andersson (SD)  
 Rolf Carlsson (SD) Ersätter Robert Kinhult (-) 
 Bertil Augustsson (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
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 Ancy Wahlgren (UP)  
 Eva Wahlin (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Leif Hasselgren (UP) Ersätter Heine Nielsen (-) 
 Lars Eriksson (UP) Ersätter Rainer Hoffman (UP) 
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (-)  
 Matilda Jansson (L)  
 Thomas Loong (L)  
 Cecilia Olsson (L)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Lena Bjurström (C)  
 Patrik Renström (C)  
 Hans Torwald (C)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Johanna Salekärr (KD) Ersätter 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) 
   

 
Ersättare Kathrine Månsson (S)  
 Tomas Emanuelsson (S)  
 Pierre Rehnlund (L)              
 Henrik Rudolvsson (L)                  
 Anders Johansson (C)                 

 
Sekreterare 
  Paragraf 14–27 
 Oskar Ivarsson   
   

Ordförande 
  

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

 
Ej närvarande Peter Harrysson (M)  
 Göran Södersved (SD)  
 Lennart Wennerblom (MP)  
 Nils Carlson (S)  
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 Helen Byström (S)  
 Lennart Martinsson (S)  
 Anders Holmensköld (M)  
 Sara Regnell (M)  
 Monica Haraldsson (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Robert Kinhult (-)  
 Heine Nielsen (-)  
 Rainer Hoffman (UP)  
 Anne-Christin Engwall (KD)  
 Knut Nordin (V)  
 Lottie Lord (MP)  
 Parker Ayewubo (S)         
 Kerstin Petersson (L)                 
 Anders Persson (KD)  
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 § 15/2022 

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

Beslut 

Till justerare utses Ove Wiktorsson (C) och Gun-Marie Daun (KD). 
__________ 
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 § 16/2022 

Fastställande av dagordning 
 
 Tillkommande ärenden:  
 

- Avsägelse från uppdrag i kommunstyrelsen  
- Motion från Miljöpartiet om sommarlovskort i kollektivtrafiken 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 17/2022 

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

- Krisberedskap och civilförsvar med anledning av invasionen i Ukraina 
- Koncernbolag under uppbyggnad 
- Bokslutsdag  
- Sysselsättningsgrad 
- Personal- och befolkningsutveckling 
- Sjukfrånvaro 
- Workshop den 24 mars gällande marken vid Kexfabriken 

  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 18/2022 

Dialog Kultur- och fritidsberedningen angående uppdrag gällande 
besöksnäringen 

 
I arbetsordningen för kultur- och fritidsberedningen står det att beredningen ska jobba med 
besöksnäringens långsiktiga styrdokument. Med anledning av detta har en dialog i 
kommunfullmäktige initierats som syftar till att ta reda på vad partierna ser som viktigt att ta 
med i en policy för besöksnäringen. Kultur- och fritidsberedningen har anmält följande frågor 
som underlag för dialogen: 
 
1. Vad behöver utvecklas i kommunen för att besöksnäringen ska bli bättre? 
2. Vad är våra styrkor/svagheter? 
3. Vad kan kommunen göra och andra aktörer? 
4. Hemester, internationell turism, shoppingsturism och evenemangsturism. Hur kan vi 
stödja den här typen av verksamhet utan att äventyra likabehandlingsprincipen? 
5. Hur och när stödjer vi våra kultur- och fritidsföreningars evenemang? 
6. Hur ska infrastrukturen för besöksnäringen se ut? 
 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 19/2022 

Taxa friskolor Oasen simhall (Dnr KS2021/0516) 

Sammanfattning 

 Kungälvs kommun betalar ut bidrag i form av grundbelopp till fristående grundskolor med 
 elever folkbokförda i Kungälvs kommun. I grundbeloppet ingår ersättning för 
 simundervisning. 
 
 Då fristående grundskolor får ersättning för simundervisning ifrån Kungälvs kommun innebär 
 det att de fristående grundskolorna ska betala för den tid som de nyttjar kommunens simhall.  
 
 Det har tidigare inte funnits någon taxa för fristående verksamheter och därför behövs en ny 
 taxa införas för detta ändamål. 
 
 Ekonomisk bedömning: En ökad intäkt till Kungälvs kommun på cirka 50 000 kr per år. 

 
Förslag till beslut: 
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall på 400 kronor 
per tillfälle. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Taxa friskolor Oasen simhall 
Bilaga Friskolor och simhall 
Bilaga Protokollsutdrag - Taxa friskolor Oasen simhall 

Beslut 

Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall på 400 
kronor per tillfälle.  

__________ 
 
Expedieras till:  Krisztian Borbely, Katarina Vallström 

För kännedom till: 
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 § 20/2022 

Utbetalning av partistöd 2022 (Dnr KS2022/0217) 
 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistödet. Partistöd utbetalas 
årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2022 till: 
 
Socialdemokraterna: 163 600 kr (15 mandat * 10 000 + 13 600) 
Moderaterna: 133 600 kr (12 mandat * 10 000 + 13 600) 
Sverigedemokraterna: 93 600 kr (8 mandat * 10 000 + 13 600) 
Utvecklingspartiet: 73 600 kr (6 mandat * 10 000 + 13 600) 
Liberalerna: 63 600 kr (5 mandat * 10 000 + 13 600) 
Centerpartiet: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Kristdemokraterna: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Vänsterpartiet: 43 600 kr (3 mandat * 10 000 + 13 600) 
Miljöpartiet: 33 600 kr (2 mandat * 10 000 + 13 600) 
Av kommunallagen framgår: ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till 
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag 
Redovisning från samtliga partier 

Beslut 

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

__________ 
 
 

 Expedieras till Ekonomienheten, SOLTAK AB 

 För kännedom till  
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 § 21/2022 

Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom Nordöns 
naturreservat (Dnr MOBN2021/1192) 
Länsstyrelsen i Västra Götaland (tidigare Göteborgs och Bohus län) inrättade 1986 ett 
naturreservat (tidigare naturvårdsområde, enligt 19 § naturvårdslagen, beslut 1986-06-16, dnr 
11.126-428-86) som innefattar Nordön och Vrångholmen med omkringliggande 
vattenområde samt en mindre landsträcka på fastlandssidan, se karta i bilaga 1. I samband 
med beslut om att inrätta naturreservatet beslutades även att delegera befogenheten att 
besluta i ärenden om tillstånd/dispens till Kungälvs kommun (enligt 43 § naturvårdslagen). 
Detta gäller i ärenden där det enligt föreskrifterna för naturreservatet krävs tillstånd att få 
utföra vissa åtgärder, bland annat uppföra ny byggnad, anlägga ny brygga eller båthamn, 
muddra och att anordna upplag. Efter Länsstyrelsens beslut om delegation enligt ovan så 
beslutade kommunstyrelsen att överlåta ansvaret för tillståndsprövningar till dåvarande 
byggnadsnämnden (1987-04-14). 
 
Det är däremot Länsstyrelsen som handlägger dispensansökningar från 
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken och som också har tillsynsansvar gällande 
strandskyddet men även för naturreservatbestämmelserna. Det medför att det i de flesta 
ansökningsärendena blir en dubbelprövning då kommunen ska pröva tillstånd enligt 
föreskrifterna för reservatet medan Länsstyrelsen ska pröva strandskyddsdispens för till 
exempel en brygga. Den beskrivna situationen ovan gäller endast för Nordöns naturreservat, 
för övriga statliga reservat i Kungälvs kommun är det Länsstyrelsen som handlägger 
prövningsärenden och har tillsynsansvar gällande strandskydd och reservatsbestämmelser. 
 
Prövning av ärenden gällande tillstånd för åtgärder inom naturreservat kan betraktas som ett 
”sällanärende”. Detta innebär att det är svårt att få till den effektivitet som erhålls när man 
återkommande handlägger en viss typ av ärende. Miljöenheten ser det också som en 
försvårande omständighet att två myndigheter ska pröva en viss åtgärd. Det är inte effektivt 
och blir även rörigt för den som söker tillstånd/dispens att två myndigheter ska hantera 
ärendet och kan göra olika bedömningar. Miljöenheten anser att det skulle bli en förenkling 
och förbättring för den som söker dispens respektive tillstånd att inte behöva hantera frågan 
gentemot två myndigheter. Från samhällssynpunkt bedömer vi också att det blir en 
förbättring i utnyttjande av resurser hos kommun och länsstyrelse. Därför föreslår 
miljöenheten att Kungälvs kommun lämnar in en begäran till Länsstyrelsen i Västra 
Götaland om att de återtar beslutsrätten gällande tillståndsärenden enligt föreskrifterna för 
Nordöns naturreservat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom Nordöns 
naturreservat 
Bilaga Bilaga karta Nordön 
Bilaga Protokollsutdrag - Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom 
Nordöns naturreservat - Miljö och Byggnadsnämnden 
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Bilaga Protokollsutdrag - Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom 
Nordöns naturreservat – Kommunstyrelsen 
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att begära att Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
från Kungälvs kommun återtar beslutsrätten att pröva tillstånd enligt 
föreskrifterna för Nordöns naturreservat (delegationen upphör). 

__________ 
 
 Expedieras till: Länsstyrelsen 
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 § 22/2022 

Svar motion om gratis mensskydd (Dnr KS2021/0438) 

Vid kommunfullmäktige den 4 mars inkom Erik Andreasson och Vänsterpartiet i Kungälv 
med en motion kring att erbjuda gratis menstruationsskydd för flickor/kvinnor som går i 
skolan i Kungälvs kommun.  
 
Den kommunala grundskolan och gymnasieskolan samt fristående grundskola arbetar redan 
aktivt för att motverka tabu kring mens, samt att bidra till en jämlik hälsa för barn och 
ungdomar, genom att tillhandahålla mensskydd för dem som har behov av detta under skoltid. 
Skolsköterskorna har en viktig roll när det gäller att fånga upp de elever som stöter på problem 
i samband med menstruation och ge dem rätt stöd och hjälp.  
 
Förvaltningens bedömning är att aktuell lagstiftning följs. Det sker ett proaktivt arbete idag. 
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med möjligheten att göra mensskydd ännu mer 
tillgänglighet. Detta är dock avhängt ekonomiska resurser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar motion om gratis mensskydd 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar motion om gratis mensskydd - Kommunstyrelsen 

Beslut 

Motionen bifalles. 
__________ 
 
 
 

Expedieras till Vänsterpartiet 
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 § 23/2022 

Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 
(Dnr KS2021/0439) 

 
Erik Andreasson (V) har inkommit med en motion om att stärka och utöka 
äldreboendeplatser i egen regi. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
Kungälvs kommun har kontrakt på ett av sina vård-och omsorgsboende med en privat 
utförare, Attendo Sverige AB enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Antalet platser 
på boendet i privat regi är 54 (avtalet innefattar 50 platser). Totalt har kommunen 331 
platser vilket innebär att 86 % av alla äldreboendeplatser utförs i kommunal regi. Avtalet 
gäller mellan 2021-01-01 och 2023-12-31 med möjlighet till förlängning i ett (1) år plus ett (1 
år). Ordinärt boende (hemtjänst) har två privata utförare enligt Lagen om valfrihetssystem 
(LOV)och den egna verksamheten i kommunal regi står för 88 % av all hemtjänst. 
Vid en eventuell förstärkning och utökning av äldreboendeplatser i egen regi behöver man 
Ta hänsyn till avtalet, behov av ytterligare nybyggnation och kostnader för drift. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion  
Protokollsutdrag – Kommunstyrelsen 

Beslut 

  Motionen anses besvarad. 
__________ 
 
 

 Expedieras till Vänsterpartiet 
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 § 24/2022 

Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker (Dnr KS2021/1487) 

Sammanfattning 

Den 4 mars 2021 inkom en motion till kommunfullmäktige från Vänsterpartiet om 
härskartekniker. I motionen framgår att Vänsterpartiet internt arbetar för att synliggöra och 
motverka härskartekniker, och vidare föreslår motionären att samtliga förtroendevalda i 
Kungälvs kommun ska få en utbildning i hur man bemöter härskartekniker om man utsätts.  
 
Förvaltningen har inte den kompetens som krävs för att hålla en utbildning i härskartekniker, 
och det saknas avsatta medel i verksamhetens budget för utbildning av förtroendevalda. 
Utbildning i härskartekniker bör i stället, om behov och efterfrågan finns ske i respektive 
partigrupper, och ansökas om hos kommunfullmäktige som har avsatta medel för utbildning 
av förtroendevalda.  
 
Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker 
Bilaga Bilaga ~ KS2021_0437-1 Motion Härskartekniker_ 979536_1_1 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker - 
Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Motionen anses besvarad. 
 

__________ 
 
Expedieras till:  Vänsterpartiet 
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 § 25/2022 

Avsägelse från uppdrag i Ekonomiberedningen - Gabriella Banehag (M) 
(Dnr KS2022/0250) 

 
Gabriella Banehag (M) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
ekonomiberedningen. Kommunfullmäktige har i uppgift att behandla avsägelsen samt utse en 
ny ledamot i ekonomiberedningen. 
 
Anna Vedin (M): Till ny ledamot i ekonomberedningen föreslås Ingela Ferneborg (M). 

Beslut 

  1. Gabriella Banehags (M) avsägelse beviljas. 
  2. Till ny ledamot i ekonomiberedningen utses Ingela Ferneborg (M). 
__________ 
 
 

 Expedieras till Soltak AB, Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Internservice 
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 § 26/2022 

Avsägelse från uppdrag i Kommunstyrelsen - Rolf Carlsson (SD) (Dnr 
KS2022/0429) 
 
Ärendet utgår. 
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 § 27/2022 

Motion från Miljöpartiet om sommarlovskort i kollektivtrafiken (Dnr 
KS2022/0443) 

Sammanfattning 

Lottie Lord (MP) och Lennart Wennerblom (MP) har inkommit med en motion gällande 
sommarlovskort i kollektivtrafiken. Motionen föreslår kommunfullmäktige ska besluta att 
Erbjuda sommarlovskort för lokaltrafiken för samtliga skolungdomar i Kungälvs 
kommun. 
 
Förvaltningen föreslår att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Motion från Miljöpartiet om sommarlovskort i kollektivtrafiken 
Bilaga Motion- Sommarlovskort.pdf 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling.  
__________ 

 
 


