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Plats och tid Stadshuset plan 2, Sessionssalen klockan 14:00-21:00 
  

Beslutande Miguel Odhner (S)  
 Erika Sjöblom (S)  
 Mona Haugland (S)  
 Ingela Rossi (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S) Ersätter Johan Holmberg (S) 
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Billy Kaldermark (S)  
 Ulrica Brogren Ersätter Nils Carlsson (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 (S)  
 Anna Vedin (M)  
 Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Sara Regnell (M)  
 Marcus Adiels (M)  
 Bo Franzon (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Lennart Jonsson (M) Ersätter Gustav Mueller (M) 
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Roberth Österman (M) Ersätter Bella Banehag (M) 
 Simon Pasula (M) Ersätter Peter Harrysson (M) 
 Victoria Dahlqvist (SD) Vice ordförande 
 Morgan Carlsson (SD)  
 John Magnusson (SD)  
 Niklas Andersson (SD)  
 Rolf Carlsson (SD) Ersätter Robert Kinhult (-) 
 Bertil Augustsson (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
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 Leif Hasselgren (UP) Ersätter Martin Högstedt (UP) 
 Lars Eriksson (UP) Ersätter Ancy Wahlgren (UP) 
 Ewa Wahlin (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (-)  
 Pierre Rehnlund (L) Ersätter Matilda Jansson (L) 
 Thomas Loong (L)  
 Cecilia Olsson (L)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Lena Bjurström (C)  
 Patrik Renström (C)  
 Hans Torwald (C)  
 Johanna Salekärr (KD) Ersätter Gun-Marie Daun (KD) 
 Fredrik Daun (KD) §§ 30-42 
 Ilona Waern (KD)  
 Lennart Wennerblom (MP) §§ 30-42 
 Erik Andreasson (V)  
 Kenneth Gustafsson (V)  
 Knut Nordin (V)  

 
Ersättare Tomas Emanuelsson (S)  
 Britta Malmberg (M)  
 Björn Hernius (M)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Henrik Rudolvsson (L)  
 Kenneth Frii (C)  
 Henry Larsson (V)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 28–42 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Pia Gillerstedt (S)  
   
   
   
 Elisabeth Mattsson (L)  

 
 

Ej närvarande Johan Holmberg (S)  
 Nils Carlson (S)  
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 Helen Byström (S)  
 Gustav Mueller (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 Robert Kinhult (-)  
 Göran Södersved (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Heine Nielsen (-)  
 Rainer Hoffman (UP)  
 Matilda Jansson (L)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Anne-Christine Engwall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Lottie Lord (MP)  
 Parker Ayewubo (S)  
 Kathrine Månsson (S)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Patrik Hedin (UP)  
 Anders Johansson (C)  
 Anders Persson (KD)  
 Martin Nestorsson (V)  
 Mikael Lunneblad (MP)  
 Erik Zinn (MP)  

 

 
  

Övriga deltagare Haleh Lindqvist, kommundirektör §§ 28-30 
 Pia Jakobsson, ekonomichef §§ 28-30 
 Ann-Charlott Backström, HR-chef §§ 28-30 
 Håkan Hambeson, utvecklingsledare §§ 28-30 
 Lars Pettersson, VD Bokab §§ 28-30 
 Bettina Öster Tunberg, VD Kungälvsbostäder §§ 28-30 
 Hans Larsson Ljungblad, VD Kungälv Energi §§ 28-30 
 Göran Johansson, kommunrevisionens ordförande §§ 28-32 
 Karin Almgren, Kungälv Energi §§ 28-32 
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 § 28/2022 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 
 Till justerare föreslås Pia Gillerstedt (S) och Elisabeth Mattsson (L). 

Beslut 

Till justerare utses Pia Gillerstedt (S) och Elisabeth Mattsson (L). Ordförande 
meddelar att protokollet justeras måndag den 11 april. 

__________ 
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 § 29/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden:  

- Avsägelse från uppdrag som ordförande i Bohus Räddningstjänstförbunds styrelse - 
Susanne Jönsson (S) 

- Val av ny ledamot till Bohus Räddningstjänstförbund efter vakant plats (MP) 
- Motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig verksamhet 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 30/2022 

Årsbokslut och koncernbokslut 2021 (Dnr KS2022/0273) 

Sammanfattning 

Årets resultat för kommunen och dess bolag ska fastställas i samband med att årsredovisningar 
för det gångna året lämnas. Årets resultat för kommunen är 450 Mkr. 
 
De finansiella målen är uppfyllda och verksamhetens resultat visar god måluppfyllelse mot 
bakgrund att världen levt i en pandemi under två år som påverkat kommunens möjligheter till 
att genomföra all verksamhet. 

 
Kommunstyrelsen godkänner att verksamheten i de helägda bolagen har 2021 varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kungälvs kommun 2021, särredovisning 
för VA-verksamheten samt verksamhetsberättelsen för Intern Kontroll 
 
Kommunfullmäktige godkänner koncernredovisningen 2021 för koncern Kungälvs energi AV, 
Bohusläns kommunala exploaterings AB (BOKAB) samt det vilande bolaget Bagahus AB, 
Bohus Räddningstjänstförbund samt stiftelsen Kungälvsbostäder och att ombuden får i 
uppdrag att rösta för att respektive balans- och resultaträkning fastställs och utdelning till 
ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsbokslut och koncernbokslut 2021 
Bilaga Årsredovisning 2021 - Kungälvs kommun 
Bilaga Uppföljning 2021 Program Social Hallbarhet 
Bilaga Uppfoljning av politiska uppdrag 2021 per sektor 2022-03-16 
Bilaga Agenda 2030 utvärdering 2021 Kungälvs kommun 
Bilaga Verksamhetsberattelse 2021 Bildning och lärande 
Bilaga Verksamhetsberattelse 2021 Trygghet och stod 
Bilaga Verksamhetsberättelse 2021 Samhälle och utveckling 
Bilaga Årsredovisning 2021 - Bagahus 
Bilaga Bokab - Styrelsens försäkran 2022-02-24 
Bilaga Årsredovisning 2021 - Kungälv Energi 
Bilaga Årsredovisning 2021 - Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) 
Bilaga Årsredovisning 2021 - Bokab 
Bilaga Årsredovisning 2021 - Kungälvsbostäder 
Bilaga Bokab - Kommunens Strategiska mål - uppföljning 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - Kommunstyrelsen 
Bilaga Årsbokslut - kommentar Miguel Odhner (S) 
Bilaga Årsbokslut - Kommentar Elisabeth Mattsson (L) 
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Yrkande  

Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Anders Holmensköld (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Pierre Rehnlund (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   
Patrik Renström (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut 
1. Årsredovisningen för 2021 för Kungälvs kommun godkänns 
2. Särredovisningen för VA-verksamheten godkänns 
3. Verksamhetsberättelsen för Intern Kontroll godkänns 
4. Sammanställd redovisning för den kommunala koncernen bestående av AB 

Kongahälla, Kungälv Energi AB, Bohusläns kommunala exploaterings AB. Det 
vilande bolaget Bagahus AB, Bohus Räddningstjänstförbund samt stiftelsen 
Kungälvsbostäder godkänns. 

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

__________ 
 
Expedieras till:   Christina Gunnesby, Håkan Hambeson,  

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten, Förvaltningsledningen 
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 § 31/2022 

Årsbokslut 2021 -investerings-och driftprogram (Dnr KS2022/0496) 
 

Sammanfattning 

En uppföljning av alla projekt inkluderade i investerings- och driftprogrammet har 
genomförts. Budgetar för 74 pågående projekt och 15 verksamhetsbudgetar har följts upp. 
Behov av förändrad budget har rapporterats i totalt två projekt samt en verksamhetsbudget. 
Sju projekt är i den projektfas där de behöver få godkänt för att starta upphandling och 
byggnation (startbeslut). Dessutom redovisas avvikelser i de projekt som är i slutskedet.  
 
Vid jämförelse med den totala ramen är prognosen för skatt inom tilldelad ram för perioden 
2021-2025 men prognosen för avgift och medfinansiering är över tilldelad ram för 
motsvarande period. Detta kommer att hanteras vidare i rambudgetarbetet och kommande 
revidering av drift-och investeringsprogram som en del av den årliga budgetprocessen. 
 

 
Förslag till beslut 
 

1. Ny budget beslutas för följande projekt/verksamhetsbudgetar  

 
 

2. Startbeslut för följande projekt 

 
 

3. Godkänna 2021 års uppföljning av investerings ‐ och driftsprogrammet 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsbokslut 2021 -investerings-och driftprogram 
Bilaga Protokollsutdrag - Årsbokslut 2021 -investerings-och driftprogram – Kommunstyrelsen 
 
Bifall Miguel Odhner 

Beslut 

1. Ny budget beslutas för följande projekt/verksamhetsbudgetar  

 
 

2. Startbeslut för följande projekt 

 
 
3. Godkänna 2021 års uppföljning av investerings - och driftsprogrammet 

 
__________ 
 
Expedieras till:  Åsa 
Berglie, Amanda Staf, 
Andreas Blixt,  

För kännedom till: 
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 § 32/2022 

Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2021 - Beslut om 
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar (Dnr KS2022/0656) 

 
De, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer i kommunens 
aktiebolag och valda revisorer i stiftelsen. 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till 
fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. I bifogad 
redogörelse redogörs för årets granskningsinsatser i kommunen. Granskning utförd av 
lekmannarevisorer och utsedda revisorer i stiftelsen rapporteras separat.   

Kommunrevisionen konstaterar att 2021 fortsatt skapade omfattande utmaningar för 
kommunen mot bakgrund av Covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför 
situationen att hantera en global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har 
under året på en övergripande nivå följt hur pandemin påverkat verksamheten i 
kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur 
kommunstyrelse, nämnder och beredningar arbetar med att hantera konsekvenserna av Covid-
19. 

Ur granskningsredogörelsen vill kommunrevisionen särskilt lyfta den utökade grundläggande 
granskning av ärendeberedning i tre beslut. Beslutsunderlagen för hyresavtalen bedöms sakna 
väsentliga jämförande analyser av möjliga alternativ och har inte i tillräcklig omfattning 
beskrivit ekonomiska effekter av avtalen under hela avtalstiden respektive beräknade 
nyttjandetiden.  
 
Kommunrevisionen bedömer, förutom redovisningen av pensionsförmåner, att räkenskaperna 
i övrigt i allt väsentligt är rättvisande. 
Kommunrevisionen bedömer, att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll 
har varit tillräcklig. 

Kommunrevisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.   
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Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

Kommunrevisionen åberopar bifogad redogörelse. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport – Granskning av delegationsbeslut – fördjupad granskning inom ramen 
för grundläggande granskning 
Granskningsrapport – Granskning av inköp och upphandling – Utökning inom ramen för 
intern kontroll ekonomiprocesser 
Granskningsrapport – Grundläggande granskning 2021 
Granskningsrapport – Utökad grundläggande granskning av ärendeberedning i tre beslut 
Granskningsrapport – Uppföljning av 2019 års granskning 
Granskningsrapport – Granskning av delårsbokslut per 2021-08-31 

Beslut 

1. Kommunrevisionens revisionsberättelse antecknas till protokollet.  
 
2. Samtliga styrelser, nämnder och beredningar samt enskilda förtroendemän i 
dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2021.  
 
3. Ombud vid bolagens ordinarie bolagsstämma får i uppdrag att föreslå 
beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och företagsledning för år 2021. 

__________ 
Det antecknas till protokollet att de ledamöter i fullmäktige som även var ledamöter i aktuella 
nämnder, beredningar och styrelser inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet i den del som angår 
ledamoten. 
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 § 33/2022 

Rambudget 2023-2026 (Dnr KS2022/0515) 
 

Ekonomiberedningen lämnar förslag till rambudget 2023–2026 med finansiell utblick mot 
2030. 
 
Kommunfullmäktige anger i rambudgeten ekonomiska ramar och strategiska mål. I 
rambudgeten anges strategiska och finansiella mål. Målen är av övergripande karaktär, utgår 
från den aktuella politiska viljeriktningen och de styr tillsammans mot god ekonomisk 
hushållning. 
 
Kommunen ska drivas enligt god ekonomisk hushållning, formellt att kommunallagens 
balanskrav är uppfyllt, övriga finansiella mål är uppfyllda samt att de strategiska målen visar 
god måluppfyllelse. 
 
Skatter och generella statsbidrag 
Skatter och generella statsbidrag beräknas med senast kända prognos, februari 2022, från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
 
Befolkningsprognos 
Befolkningsökningen beräknas med kommunens befolkningsprognos, presenterad hösten 
2021 justerad med ny byggprognos. 
 
Bilaga 
Ekonomiberedningens beslutade förslag Rambudget för Kungälvs kommun 2023–2026 med 
utblick mot 2030 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rambudget 2023-2026 
Bilaga Rambudget 2023-2026 
Bilaga Protokollsutdrag - Rambudget 2023-2026 - Ekonomiberedningen 
Bilaga Protokollsanteckning - Rambudget 2023-2023 - Utvecklingspartiet - 
Ekonomiberedningen 
Bilaga Protokollsanteckning - Rambudget 2023-2026 - Sverigedemokraterna - 
Ekonomiberedningen 
Bilaga Rambudget 2023-2026 (KD) 
Bilaga Rambudget (L) 2023-2026 
Bilaga Tilläggsyrkande (UP) Rambudget 
Bilaga Rambudget 2023 Vänsterpartiet 
Bilaga Protokollsutdrag - Rambudget 2023-2026 - Kommunstyrelsen 
Bilaga SD-rambudget 2023-2026 slutversion 
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Yrkande  
Jonas Andersson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Victoria Dahlqvist (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till rambudget. 
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Liberalernas förslag till rambudget.   
Fredrik Daun (KD): Bifall till Kristdemokraternas förslag till rambudget. 
Erik Andreasson (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag till rambudget. 
 
 
Anders Holmensköld (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ove Wiktorsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Avslag på samtliga andra 
yrkanden. 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   
Mona Haugland (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Victoria Dahlqvist (SD): Bifall till punkterna 2, 5 och 8. Avslag på övriga punkter. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
anta Jonas Anderssons (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag till beslut är huvudförslag och ställer 
övriga yrkanden mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att 
Elisabeth Mattssons (L) yrkande är motförslag till huvudförslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordföranden meddelar att Elisabeth Mattssons (L) yrkande är huvudmotförslag och ställer 
yrkandena från Fredrik Daun (KD), Erik Andreasson (V) och Victoria Dahlqvist (SD) mot 
varandra för att kunna utse ett motförslag till huvudmotförslaget. Ordföranden finnar att 
Victoria Dahlqvists (SD) yrkande kan ställas mot Elisabeth Mattsons (L).  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Elisabeth Mattsons (L) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Victoria Dahlqvists (SD) yrkande. 
 

Omröstningsresultat 
Med 12 ja-röster och 7 nej-röster, 14 ledamöter som avstår och 5 frånvarande ledamöter 
beslutar kommunfullmäktige att Elisabeth Mattsons (L) yrkande blir motförslag till 
huvudförslaget.  
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Slutgiltig omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Jonas Anderssons (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Med 31 ja-röster och 9 nej-röster, 35 ledamöter som avstår och 5 frånvarande ledamöter 
beslutar kommunfullmäktige att anta Jonas Anderssons (S) yrkande och därmed 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Tilläggsyrkande 
Laila Persson (UP): 
- Införa en satsning på fria mensskydd i skolan. 
- Busskort till samtliga elever från årskurs 4 till och med gymnasiet. 
- Ändrat utdelningskrav för Kongahälla AB, från dagens 30% till 20% 
- Ny skattesats på 21,40 kr 
 
Anders Holmensköld (M): Avslag på tilläggsyrkanden från Laila Persson (UP). 
 
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår 
tilläggsyrkandet.  

 
Beslut  

1. Strategiska förutsättningar, finansiella målen och strategiska mål enligt 
dokumentet Rambudget för Kungälvs kommun och dess bolag 2023–2026 
fastställs för perioden 2023 – 2026 
 
2. Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen för 2023 fastställs till 21,44 
(tjugoen kronor och fyrtiofyra ören) per skattekrona, det vill säga oförändrad 
skattesats. 
 
3. Kommunstyrelsens driftram för 2023 fastställs till 3 069 Mkr, enligt 
resultatbudget. 
 
4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta Budget för 2023 med utblick 
mot 2026. Budgeten ska innehålla resultatmål enligt Modell för styrningen i 
Kungälvs kommun, samt budget per sektor. 
 
5. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i samråd med kommunfullmäktiges 
presidium utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska organisationen 
inom ramen 17 Mkr. Förslaget ska redovisas för beslut i kommunfullmäktige. 
 
6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2023 fastställs till 765 Mkr, varav 
370 Mkr för skattefinansierade och 395 Mkr för avgiftsfinansierade 
investeringar. Ramen för medfinansieringen 2023 fastställs till 18 mkr. 
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7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till Investerings- och 
driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige. Budgeten ska omfatta åren 2023 
– 2026 med utblick mot 2030. Budgeten ska innehålla driftkostnadskalkyler. 
 
8. Kommunstyrelsen har i uppdrag att följa upp verksamheten och redovisa 
måluppfyllelsen. 

__________ 
Henry Larsson (V) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga 
Elisabeth Matsson (L) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.  
Samtliga ledamöter från Vänsterpartiet lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga. Ej inkommen 
Eva Wahlin (UP) lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga. 
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 § 34/2022 

Budgetdirektiv (Dnr KS2022/0690) 
Beslut om budgetdirektiv 2023. 

 
Som en följd av de förändrade planeringsförutsättningar som pandemin innebar, valde 
majoriteten att kommunicera den politiska inriktningen genom 2-åriga direktiv i en process 
där direktivet aktualiserades år 2. Vi är nu 2022 under genomförande av år 2. Syftet med årets 
budgetdirektiv är att ge kommunen en tydlig inriktning för fortsatt utveckling av 
verksamheterna och samhällsbyggnad, för att arbetet inte ska stanna upp p g a att det 
dessutom är valår. Ett annat syfte är att i en mycket orolig tid ge kommunen en tydlig 
inriktning med fokus på robusthet och samhällsskydd som det förändrade nationella 
säkerhetsläget kräver. Den ryska invasionen av Ukraina förändrar förutsättningarna för 
Europa, Sverige och Kungälv. För att ge kommunens verksamheter så goda förutsättningar 
som möjligt i en mycket orolig tid, presenteras i detta dokument den politiska inriktningen 
och prioriteringarna för kommunens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag – Budgetdirektiv – Kommunstyrelsen 
Aktualisering Kungälvstrion budgetdirektiv 2023 
Budgetdirektiv (V) 2023 
Budgetdirektiv (KD) 2023 
Budgetdirektiv (L) 2023-2024 
 
Yrkande: 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, informationen antecknas till 
protokollet. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
Fredrik Daun (KD) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
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 § 35/2022 

Inrättande av intern rapporteringskanal, revidering kommunstyrelsens 
reglemente (Dnr KS2021/1546) 

Sammanfattning 

Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, i kraft.  
 
Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om ett förstärkt skydd för personer som i ett 
arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden.  
 
Det finns vidare bestämmelser i visselblåsarlagen om skyldighet för verksamhetsutövare att 
inrätta interna rapporteringskanaler för rapportering och uppföljning av missförhållanden. 
Kommuner ska ha inrättat interna rapporteringskanaler senast den 17 juli 2022. 
 
Framtagna förslag till riktlinjer, Visselblåsarlagen - Intern rapporteringskanal, reglerar hur den 
interna rapporteringskanalen i Kungälvs kommun ska organiseras. Riktlinjerna innehåller också 
en beskrivning av förfaranden för rapportering av missförhållanden och uppföljning av 
visselblåsarärenden. 
 
Vidare görs ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente där det framgår att styrelsen är den 
nämnd som ansvarar för åtgärder och beslut i enlighet med visselblåsarlagens bestämmelser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Inrättande av intern rapporteringskanal, revidering kommunstyrelsens 
reglemente 
Bilaga Riktlinje visselblåsarlagen förslag 
Bilaga Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente - Förslag på tillägg 
Bilaga Protokollsutdrag - Inrättande av intern rapporteringskanal, revidering 
kommunstyrelsens reglemente - Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsens reglemente, 7 §, kompletteras avseende lagen (2021:890) om 
skydd för personer som rapporterar om missförhållanden enligt upprättat 
förslag. 

__________ 
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 § 36/2022 

Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 4 (Dnr KS2021/1576) 

Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska 
Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader. 

 
Kvartal 4, 2021, rapporterades 55 individärenden till IVO. 47 av besluten har ej kunnat 
verkställas tre månader efter beslutsdatum eller avslutats utan verkställighet under perioden.  
Av 47 beslut har 30 beslut inte kunnat verkställas då person tackat nej eller angett annat skäl 
vid anvisning av plats. Av återstående 17 beslut så har två personer blivit anvisad lägenhet. Av 
15 resterande beslut gäller sex beslut för bostad IFO, SoL (bostad med särskild service, socialt 
kontrakt och referenslägenhet), fyra beslut avser bostad med särskild service, LSS, och fem 
beslut särskilt boende för äldre. I samtliga av återstående 15 beslut är orsaken till att besluten 
inte har kunnat verkställas resursbrist. Resursbristen beror främst på att det saknas lämpliga 
lägenheter utifrån de enskildas behov. 

 
Av samtliga beslut som kvarstår att verkställa är 19 beslut äldre än ett år. Tio beslut är för 
särskilt boende för äldre, fyra beslut är för bostad med särskild service, LSS, ett beslut är för 
daglig verksamhet, två beslut är för bostad med särskild service, SoL, och två beslut är för 
socialt kontrakt. 
 
En statistikrapport har sammanställts till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen 
över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport redovisas till 
Kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 4 
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 4-2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 4 

Beslut 

             Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 4, 2021”, antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 37/2022 

Budget för firande av nationaldagen och 50-årsjubileum för Kungälvs 
kommun 2022 (Dnr KS2022/0499) 

Sammanfattning 

Varje år firar Kungälvs kommun nationaldagen tillsammans med kommunens invånare. Under 
2020 tillät inte covid-läget och restriktioner att ett nationaldagsfirande kunde gå av stapeln och 
2021 genomfördes firandet digitalt. 2021 var det även 50 år sedan Kungälvs kommun av de 
fyra kommunerna, Marstrand stad, Kungälv stad och Rödbo kommun. Då covidsmittan 
började öka igen beslutades det att flytta fram firandet av 50-årsjubileet till sommaren 2022.  
 
Firandet av Kungälvs kommuns 50-årsjubileum slås då samman med nationaldagsfirandet den 
6 juni 2022, det blir därmed två evenemang samma dag. Även i år ingår 
medborgarskapsceremonin, för de Kungälvsbor som fått svenskt medborgarskap under 
2020/2021, i planeringen för nationaldagsfirandet. En projektgrupp arbetar nu medplanering 
av friandet och dess innehåll.  
 
En budget om 200 000 kronor avsatt för nationaldagsfirande i de kommunövergripande 
gemensamma kostnaderna. Enligt beräkningar för framtaget program för de två evenemangen 
nationaldags- och 50-årsfirandet uppgår den totala kostnaden till cirka 622 000 kronor. Då det 
2022 är två evenemang är kostnaderna för den 6 juni högre jämfört med tidigare år då 
Kungälvs kommun endast firat nationaldagen.  

 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att kostnader om 622 000 kr för firande av 
nationaldagen och 50-årsjubileum för Kungälvs kommun godkänns. Finansiering sker inom 
ramen för förvaltningens kommungemensamma övergripande kostnader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget för firande av nationaldagen och 50-årsjubileum för Kungälvs 
kommun 2022 
Bilaga Protokollsutdrag - Budget för firande av nationaldagen och 50-årsjubileum för 
Kungälvs kommun 2022 - Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kostnader om 622 000 kr för firande av nationaldagen och 50-årsjubileum för 
Kungälvs kommun godkänns. Finansiering sker inom ramen för förvaltningens 
kommungemensamma övergripande kostnader. 

__________ 
 

 Expedieras till: Karolina Lovric, Pia Jakobsson 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-07 
Sida 21 (25) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 38/2022 

Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och 
dotterdotterbolag (Dnr KS2022/0453) 
 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.  
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 § 39/2022 

Val av lekmannarevisorer till Bokabs dotter- och dotterdotterbolag (Dnr 
KS2022/0693) 

Sammanfattning 

Efter beslut i kommunfullmäktige om att bilda nya dotter- och dotterdotterbolag för Bokab 
behöver lekmannarevisorer utses. 
 
Kommunrevisionen föreslår att Christina Carlsson utses till ordinarie lekmannarevisor och 
Anita Dentén till ersättande lekmannarevisor i följande bolag: 
 
- Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980 
- Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899 
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972 
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964 
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956 
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923 
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915 
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av lekmannarevisorer till Bokabs dotter- och dotterdotterbolag 

Beslut 

Christina Carlsson och Anita Dentén utses till lekmannarevisor respektive ersättande 
lekmannarevisor för följande bolag: 

 
-     Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980 
- Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899 
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972 
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964 
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956 
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923 
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915 
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907 

__________ 
 
Expedieras till:   Bokab, Kommunrevisionen 
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 § 40/2022 

Avsägelse från uppdrag som ordförande i Bohus Räddningstjänstförbunds 
styrelse - Susanne Jönsson (S) (Dnr KS2022/0727) 

 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 41/2022 

Val av ny ledamot till Bohus Räddningstjänstförbund efter vakant plats 
(MP) (Dnr KS2022/0774) 

Sammanfattning 

Bohus Räddningstjänstförbund har en vakant plats efter tidigare avsägelse från ledamot från 
Miljöpartiet.  
 
Miljöpartiet har nu inkommit med förslag på en ny ledamot, Lennart Wennerblom (MP).   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ny ledamot till Bohus Räddningstjänstförbund efter vakant plats (MP) 

Beslut 

Till ny ledamot i Bohus Räddningstjänstförbund utses Lennart Wennerblom (MP). 
__________ 
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 § 42/2022 

Motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom 
daglig verksamhet (Dnr KS2022/0642) 

 
Laila Persson (UP) har inkommit med en motion gällande höjning av habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet.  
 
Yrkanden 
Miguel Odhner (S): Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
remittera ärendet. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
__________ 
 

 
 



Anteckning från (L) Rambudget 2023-2026, ärende 4, KS2022/0515-1, 220330  

 

Liberalerna gör jobbet och lägger en budget mot majoriteten! 

SD, som är tredje största parti i Kungälv har ingen egen budget alls, de röstar med KDs. 

KD å sin sida har samma budget som majoriteten, i alla fall vad gäller överskottsmål i övrigt hade 

man inte en siffra. En sida gör ingen seriös budget. Vi tolkar det som att det finns en väldigt stor 

massa i politiken som tycker precis likadant i Kungälv.  

S, M och C som bildar majoritet samt med KD och SD som tycker precis likadant. 

Vill man ha förändring borde man rösta på något annat i september.  

Liberalerna är det alternativet! 

 

LIBERALERNAS BUDGET FÖR KUNGÄLVS KOMMUN 

På dagens kommunstyrelsesammanträde behandlades rambudget 2023-2026. Liberalerna lade 

fram sin budget för ett Kungälv i framkant när det gäller hållbarhet, medborgardialog, 

företagsklimat och stärkt valfrihet för individen. 

SÄNKT KOMMUNALSKATT 

Kungälvs kommun har vuxit sjätte mest i Sverige sedan 2018. Under samma period har 

kommunens kostnader per invånare minskat och skatteintäkterna per invånare ökat. Vi ser därför 

ett behov av att ge medborgarna rätten att bestämma över en större del av sin inkomst. Inte 

minst med de ökade kostnaderna att leva. Detta kan vi göra trots att vi tillför mer pengar till 

kärnverksamheterna. 

EN HÅLLBAR KOMMUN 

Vi måste agera utefter vilket samhälle vi vill lämna över till kommande generationer. Social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet är av största vikt. Människor ska kunna lita på samhället, 

även när det är kris, samtidigt måste vi minska vår klimatpåverkan, samtidigt som vi tar hand om 

de gemensamma resurserna. Alla beslut ska bedömas utifrån Agenda 2030. 

Bostadsutveckling ska kunna ske i alla kommundelar, vi ska bygga klimatsmart, vi ska bygga 

hållbart. Och vi ska bygga ett samhälle som tål kriser. 

 

MER PENGAR TILL KÄRNVERKSAMHETEN 

Flera års spariver från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet har gjort att 

medborgarna inte får den service de har rätt att förvänta sig, det har också lett till att kommunen 

har tappat duktig personal, och personalen har en eftersatt arbetsmiljö. Vi vill därför höja nivån i 

kärnverksamheten och tillför 100 miljoner extra i vår budget jämfört med S+M+C. 

 

 

 

 

 

 

 



 

EN STARK MEDBORGARDIALOG OCH STARKA SAMARBETEN 

Ensam är inte stark. Det är genom samarbeten med våra kommuninvånare som vi kan bli som 

bäst. Därför ska vi införa en stark och involverande medborgardialog. Det finns stor kunskap 

hos människorna i vår kommun, det är dumt att inte lyssna. 

Vidare är det endast genom samarbeten med näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle som vi kan 

bli landets bästa kommun på att möta de utmaningar vi står inför. En attraktiv kommun kräver 

ett aktivt näringsliv. Kungälv ska vara det självklara valet vid nyetableringar, omlokaliseringen 

och expansion av befintliga företag. 

 

EN DIGITAL FRAMTID 

För att Kungälvs kommun ska kunna möta de utmaningar som välfärden står inför är 

digitalisering, ny teknik och automatisering ett av de sätt som vi bygger en säker och robust 

kommun. På sikt kommer arbetssättet och arbetsmarknaden att förändras, nya yrken som vi inte 

känner till idag kommer att vara nyckelkompetenser i framtiden. Vi vill se en digital förflyttning, 

en utveckling av digitala tjänster en så kallad 24/7 service, vilket syftar till att möta förväntningar 

på tillgänglighet och service från medborgarna. 

Vi behöver bygga och eftersöka kompetens som stödjer kommunens digitala 

transformationsresa. Information- och cybersäkerhet ska stärkas för att minska sårbarheten och 

bygga det skydd kring välfärdstjänster som krävs för att upprätthålla kommunal verksamhet i alla 

lägen - även i krissituationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilläggsdirektiv 

I trafikplan 2017,under rubriken, plan för·s·mart och effektiv parkering, föreslår 
. 

. 
, 

Vänsterpartiet följande:. · 

Må låret för planen är satt till 2030. Det, menar vi, är alltför sent. Med tanke på 

den rådaride trafiksituationen och 'de miljöstörande effekter som uppstår vill vi 

att förvaltningen omprioriterar och. tidigarelägger slutförandet av planen till 

2026. Detta ska i första hand gälla pla�en för en bättre helhetslösning för 

stationsområdet i Ytte,rby där pendel parkeringen ingår och där målsättningen 

är att erbjuda fler platser för pendel parkering. 

Om det tillkommer kostnader för detta arbete så föreslår vi att de. läggs in i 

budgeten 2024 - 25. 

Vänsterpartiet i Kungälv 

Bilaga till protokollet - Henry 

Larsson (V)



Anteckning ärende 8 – Budgetdirektiv 2023 

 

Transskript av Kristdemokraternas anförande i budgetdebatten 

Herr ordförande, presidium, ärade församling. 

 

Jag yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag. 

 

Vi kristdemokrater är just nu opposition. Sannolikt antas inte våra 

förslag. 

 

Sannolikt antas även i år en centerjusterad social-moderat budget, 

med ett tydlig liberal-konservativ-socialistiskt fokus. :) 

 

De höga oddsen till trots – för att vår budget antas – kommer jag 

ägna min talartid åt att redogöra för just Kristdemokraternas 

budgetdirektiv. 

 

Vi anger sju strategiska mål… 

 

Mål 1. Ekonomisk hushållning med kostnadskontroll 

Oavsett hur stark den politiska viljan är att göra Kungälv bättre för 

alla, i alla bemärkelser, alltid, kommer ingen av oss ifrån den 

ekonomiska verkligheten. Ingenting i den välfärd som levereras är 



gratis. Allt bekostas av pengar som tas från dem som skapar värde 

på marknaden. Det bekostas med skatt. 

 

Som politiker har vi två alternativ: 

 

Antingen så kör vi på, ända in i kaklet, med allt som önskas, tills 

våra medborgares och företags pengar tar slut, precis så som 

färdriktningen var förra mandatperioden. 

 

Eller så ser vi till att prioritera bland våra politiska ambitioner efter 

de skatteintäkter och statliga bidrag som kommunen beräknas få. 

 

Som kristdemokrat är det självklart så att kommunen ska styras 

enligt det senare alternativet. 

 

Mål 2. God omsorg med valmöjligheter 

Vi ska arbeta proaktivt för byggnation av LSS-boenden. LSS beslut 

ska verkställas utan oskäligt dröjsmål. Våra sjuksköterskor ska vara 

placerade ute i verksamheten; inte i stadshuset. 

 

Kungälv har varit en av landets bästa kommuner för äldre. Det är vi 

inte längre… :( 

 



Det är inte okej att äldre ska behöva åka till grannkommuner när 

de behöver ett korttidsboende. 

 

Äldreomsorgen måste stärkas så att boenden finns där, och när, 

de behövs. 

 

Vi behöver också olika sorters boenden för äldre. De 

trygghetsboenden som vi, samtliga partier här i KF, var överens 

om för åtta år sedan, ska upprättas. 

 

MÅL 2. En skola med fokus på utbildning 

En förutsättning för lärande är att elever vill lära sig. Så frågan är: 

hur sätts fokus på just lärande? Hur skapas en kultur såväl hemma, 

som bland kompisar, och i skolan, som bidrar, i stället för att 

motverka, till att vilja lära? 

 

Alla barn kommer inte att växa upp och bli bäst i världen på 

kärnfysik, ingenjörskonst för solceller; vara med och lösa cancerns 

gåta och hitta det bot som gör att denna sjukdom till ett minne 

blott. Det kanske inte är en kungälvsbo som är med och löser 

energiförsörjningsfrågan med en ny teknik som vi idag bara 

kunnat drömma om. Men det skulle kunna vara det. Det är möjligt 

att någon av de elever som nu går i skola i Kungälv löser 



klimatkrisen eller botar cancer. Denna insikt är otroligt 

motiverande! 

 

Vi vet inte på förhand vem av våra elever det skulle kunna vara. 

Därför måste vi utbilda alla elever – inte att titta ut mot världen för 

att som barn lösa dagens vuxnas problem med klimatångest som 

hämmar all studieförmåga; utan att jobba med sig själva; att 

bygga integritet, karaktär och fylla sig själva med kunskap för att 

kunna möta vuxenlivet som självständiga och starka individer. 

 

Mål 3. Ett aktivt fritidsliv och ett rikt kulturliv 

Vi kristdemokrater förstår att kulturliv inte bara är en glädje i livet, 

inte bara ett sätt att bygga broar – broar mellan generationer, 

broar mellan olika människor. Kulturlivet är en integral del av att 

vara människa. Ingen mänsklig civilisation har någonsin varit 

kulturlös. Att vara människa är att uttrycka sig, att gestalta på egen 

hand och i samspel med andra människor. 

 

Dock är inte kommunen den primära aktören för de fysiska 

aktiviteter våra invånare företar sig; kommunen är inte på något 

sätt startpunkten för våra invånares kulturliv. 

 



Det viktigaste kommunen kan göra för kulturlivet är att utbilda i 

språk och estetiska ämnen. Det gör vi i skolan. Det gör vi i 

kulturskolan. 

 

Mål 4. Ett tryggt Kungälv 

Barn och ungas uppväxtvillkor har stor betydelse för hur framtiden 

formas.  Oavsett familjekonstellation är det i familjegemenskapen 

som trygghet och värderingar skapas. Hur gärna vi än önskar att 

skolan lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag så är inte skolan, 

och kommer heller aldrig ha förutsättningar att vara, en ersättning 

för en väl fungerande familj. 

 

…eller ens en fungerande familj. 

 

…eller bara: en familj. 

 

Mål 5. Kompetent och frisk personal 

Grunden för allt välfärdsarbete kommunen levererar är den 

personal vi anställer att utföra den. Som arbetsgivare kan vi 

således förbättra välfärden i direkt paritet med hur väl vi tar om 

hand om våra anställda och de förutsättningar vi ger till ett sunt 

arbetsliv och relevant kompetensutveckling. 

 



Mål 6. Hållbar samhällsutveckling 

Oavsett om vi växer eller krymper i befolkning så är kommunens 

ansvar att leverera välfärdsservice för dem som bor här, samtidigt 

som ekonomin går ihop. 

 

Kungälv kommer att växa. Allt pekar på det. Det krävs således just 

nu en balanserad tillväxt. Att växa överallt samtidigt, utan en klok 

blick på helheten leder till obalans i såväl VA, som förskolor, brist 

på äldres boenden, otillfredsställande infrastruktur och mer 

därtill… 

 

Vi kristdemokrater är redo att med vårt förslag till budget ta 

ansvar med fokus på trygghet, prioritering av välfärdens kärna och 

genom att sikta mot en balanserad tillväxt. 

 

Tack för ordet. 

 

Fredrik Daun, vice gruppledare 

Kristdemokraterna Kungälv 



> Utvecklingspartiet gör följande anteckning till protokollet gällande Rambudget. 
>  
> Införa en satsning på fria mensskydd i skolan. 
>  
> Busskort till samtliga elever från årskurs 4 till och med gymnasiet. 
>  
> Ändrat utdelningskrav för Kongahälla AB, från dagens 30% till 20% 
>  
> Ny skattesats på 21,40 kr 
>  
> Det behöver satsas på de som är boende i kommunen och har varit så i många år. Vi kan inte bara 
fokusera på morgondagen utan vi måste också komma ihåg vilka som möjliggör vår framtida 
utveckling. 
 

Eva Wahlin (UP) 


