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Beslutande Miguel Odhner (S)  
 Erika Sjöholm (S)  
 Mona Haugland (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S) Ersätter Ingela Rossi (S) 
 Johan Holmberg (S)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Billy Kaldemark (S)  
 Ulrica Brogren (S) Ersätter Nils Carlsson (S) 
 Mats Frisell (S) Ersätter Susanne Jönsson (S) 
 Fredrik Schandorff (S)  
 Kathrine Månsson (S) Ersätter Helen Byström (S) 
 Lennart Martinsson (S)  
 Birgitta Jähnke (S) (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Anders Holmensköld (M)  
 Anna Vedin (M)  
 Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Lennart Jonsson (M) Ersätter Sara Regnell (M) 
 Marcus Adiels (M)  
 Bo Franzon (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Gustav Meuller (M)  
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Roberth Österman (M) Ersätter Bella Banehag (M) 
 Peter Harryson (M)  
 Victoria Dahlqvist (SD) Vice Ordförande 
 Rolf Carlsson (SD) Ersätter Morgan Carlsson (SD) 
 John Magnusson (SD)   
 Niklas Andersson (SD)  
 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)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Pierre Rehnlund (L) Ersätter 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)  
 Anne-Christin Engvall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Ilona Waern (KD)  
 Erik Andersson (V)  
 Henry Larsson (V) Ersätter Erik Andreasson (V) §§ 50–69 
 Kenneth Gustafsson (V)  
 Knut Nordin (V)  
 Lennart Wennerblom (MP)  

 
 

Ersättare Tomas Emanuelsson (S) §§ 43–50 
 Lennart Jonsson (M)  
 Roberth Österman (M)  
 Björn Hernius (M)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Henrik Rudolvsson (L)  
 Johanna Salekärr (KD)  
 Anders Persson (KD)  
 Henry Larsson (V)  

 
Sekreterare 
  Paragraf 43–69 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Gun-Marie Daun (KD)  
   
   
 Ove Wiktorsson (C)  
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Ej närvarande Ingela Rossi (S)  
 Nils Carlsson (S)  
 Susanne Jönsson (S)  
 Helen Byström (S)  
 Sara Regnell (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 Göran Södersved (SD)  
 Robert Kinhult (-)   
 Heine Nielsen (-)  
 Jan Tollesson (-)  
 Lottie Lord (MP)  
 Parker Ayewubo (S)  
 Martin Nestorsson (V)  
 Mikael Lunneblad (MP)  
 Erik Zinn (MP)   
 Marie-Louise Thor (M)  
 Simon Pasula (M)  
 Britta Malmberg (M)  
 Patrik Hedin (UP)  
 Kenneth Frii (C)  
 Anders Johansson (C)  
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 § 43/2022 

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

Beslut 

Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) och Ove Wiktorsson (C). 
Ordförande meddelar att protokollet justeras måndag den 16 maj. 

__________ 
 
 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-05-12 
Sida 6 (32) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 44/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
 

- Avsägelse från uppdrag som ledamot i ekonomiberedningen - Greger Plannthin (SD) 
- Motion – Härskartekniker 
- Val av ersättare i Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) 

 
Utgående ärenden: 
- Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund (Sverigehuset) 

(Dnr KS2016/2111) 
- Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka 

vattentäkt (Dnr KS2016/1248) 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 45/2022 

Information från Soltak AB 
  

Åke Sparringsjö, Styrelseordförande Soltak AB och Pertti Heina, VD Soltak AB informerar 
om följande: 

  
- Soltaks start och arbetet under perioden mellan 2013 och 2019. 
- Nuläge – Vision och affärsidé, omsättning, volymtal, organisationsstruktur, kundservice. 
- Framtiden 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 46/2022 

Information från kommunrevisionen 
 

Göran Johansson (KD), ordförande i kommunrevisionen, informerar om kommunrevisionens 
planering för revisionsåret 2022.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 47/2022 

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

- Rysslands invasion av Ukraina samt dess påföljder för Kungälvs kommun 
- Låneskuld 
- Prognos budgetavvikelser samt driftredovisning 2022 
- Prognos resultaträkning mars 2022 
- Siffror över arbetslöshet över tid jämfört med Västra Götalandsregionen samt riket i 

helhet. 
- Sjukfrånvaro 
- Befolkningsutveckling 
- Överenskommelse om långsiktig samverkan gällande Fästningsholmen och Bohus fästning 

2022–2031 
- Samhällskontraktet 
- Årets företagare 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 48/2022 

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
(Dnr KS2021/0877) 

  I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan  
Carlsson (vice gruppledare) (SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid  
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig  
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera  
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand  
villkoras och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga  
satsningar på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de  
språkstödjande insatserna inom verksamheterna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
Bilaga Motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i 
omsorgsyrken - Utskottet för Trygghet och stöd 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i 
omsorgsyrken - Utskottet för Trygghet och stöd 
Bilaga Protokollsutdrag-Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
– Kommunstyrelsen 
 
Yrkanden 
Victoria Dahlqvist (SD): Motionen bifalles. 
Marcus Adiels (M): Avslag på Victorias Dahlqvist (SD)s yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut 

1. Motionen anses besvarad med följande förändring: 
 
Sida 4, första stycket under bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv 
ändras med följande redaktionella tillägg; 
 
”Arbetsgivaren har vid rekrytering möjlighet att ställa krav på att 
arbetssökande uppfyller krav på goda språkkunskaper och det bedöms vara 
förenligt med bestämmelserna i diskrimineringslagen (2008:567), det innebär 
således i regel varken direkt eller indirekt diskriminering (jfr Arbetsdomstolens 
avgörande 2005 nr 98 samt 2008 nr 47).” 

__________ 
Samtliga närvarande ledamöter från Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se 
bilaga. Ej inkommen. 
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 § 49/2022 

Svar på motion om idrottsskola för äldre (Dnr KS2021/1740) 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktige den 4 november 2021 inkom Matilda Jansson (L) med en motion om 
att utreda möjligheterna till ökad fysisk aktivitet och rörelse för seniorer genom hela livet.  
 
Hälsofrämjande och förebyggande enheten bedriver ett aktivt arbete med särskilt fokus på öka 
den fysiska aktiviteten bland seniorer i Kungälvs kommun. Ett arbete som sker i samverkan 
med bland annat föreningslivet och kommunrehab.  
 
Uppföljningar visar att idrottsskola för äldre tenderar att locka en målgrupp som redan är 
fysiskt aktiv. Verksamhetens bedömning är att inplanerat upplägg når flera seniorer och 
dessutom är ett effektivare nyttjande av befintliga resurser. 
 
Förslag kommunfullmäktige: 
 

Motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om idrottsskola för äldre 
Bilaga Motion Idrottsskola för seniorer.docx 
Bilaga Informationsblad fysisk aktivitet + aktivitetsschema april 2022 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion om idrottsskola för äldre - Utskottet för Trygghet 
och stöd 

Beslut 

Motionen anses besvarad. 
__________ 
 
Expedieras till:  Matilda Jansson (L) 
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 § 50/2022 

Beredningsskrivelse - Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297) 
 

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för 
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga 
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 
kommunala skolor. 
 
Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och elever 
har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk och 
kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett demokratiskt 
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera 
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar till 
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers 
språk-och kunskapsutveckling. 
 
I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som 
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och 
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal. 
Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till 
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i 
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten. 
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp 
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga 
elevers behov av läsning på modersmålet. 
 
Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att 
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. 
 
Skolbibliotekarien ansvarar för bibliotekets medieurval men kan till exempel också vara 
delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i informationssökning 
och källkritik. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek 
Bilaga Policy för skolbibliotek i Kungälvs kommuns grundskolor 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek - Beredningen för bildning 
och lärande 
Bilaga Anteckning till protokoll- Annica Börstell (SD) 
Bilaga Förvaltningens bedömning 
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Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek - Utskottet för Bildning och 
lärande 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek - Kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Ulrica Brogren (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Matilda Jansson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Victoria Dahlqvist (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Ulrica Brogren (S): Avslag på Victoria Dahlqvist (SD)s yrkande. 
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Jonas Andersson (S): Avslag på Victoria Dahlqvist (SD)s yrkande.  
Kenneth Gustafsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut 

1. Upprättat dokument: Policy för skolbibliotek antas. 
__________ 
Samtliga närvarande ledamöter från Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se 
bilaga. 
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 § 51/2022 

Vision FÖP Kode (Dnr KS2020/1689) 
 

Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med 
beredningsuppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för 
Kode. Visionen är en politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad 
översiktsplan, och ska fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans 
för att nå visionen. 
 
Bedömningen är att visionen antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Vision FÖP Kode 
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode - Kommunstyrelsen 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling 
Bilaga Politisk vision FÖP Kode - Visionsdokument 
Bilaga Förvaltningens bedömning 
Bilaga Protokollsutdrag - Vision FÖP Kode - Beredningen för samhälle och utveckling 
Bilaga Anteckning Vision FÖP Kode 
Bilaga Diskussionsunderlag Vison Kode 
Bilaga Protokollsutdrag - Vision FÖP Kode - Utskottet för Samhälle och utveckling 
Bilaga Protokollsutdrag - Vision FÖP Kode - Kommunstyrelsen 
 
 
Yrkanden 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut 

Politisk vision FÖP Kode antecknas som en del i det fortsatta arbetet med 
FÖP-Kode och ny översiktsplan, där medborgarna ges möjlighet att vara med 
och påverka framtiden.  

__________ 
Samtliga närvarande ledamöter från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lämnar en gemensam 
anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Patrik Renström (C) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
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 § 52/2022 

Dokument för ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 för Bohus 
Räddningstjänstförbund 
Utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i Bohus 
Räddningstjänstsförbund. De bedömer sammantaget att direktionen i Bohus 
Räddningstjänstsförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionerna tillstyrker att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse med bilagor 2021 

Beslut 

1. Revisionsberättelsen antecknas till protokollet.  
2. Förbundsdirektionen samt enskilda förtroendemän i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 

__________ 
  

 
 Expedieras till Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) 
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 § 53/2022 

Årsredovisning med revisionsberättelser SOF Älv & Kust (Dnr 
KS2022/0706) 
Kommunfullmäktige behöver behandla frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens 
ledamöter för Samordningsförbundet Älv & Kust avseende verksamhetsår 2021. Revisorerna 
för Samordningsförbundet, Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn tillstyrker att 
förbundsstyrelsens ledamöter för Samordningsförbundet Älv & Kust beviljas ansvarsfrihet för 
år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse med bilagor 2021 

Beslut 

1. Revisionsberättelsen antecknas till protokollet.  
2. Förbundsstyrelsen och dess ledamöter för Samordningsförbundet Älv & 
Kust beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

__________ 
Lennart Jonsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 

 Expedieras till Samordningsförbundet Älv & Kust 

 För kännedom till  
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 § 54/2022 

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst - Beslut om ansvarsfrihet 
samt godkännande av årsredovisning (Dnr KS2022/0730) 

 
Kommunfullmäktige ska behandla Årsredovisning 2021 för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst. Årsredovisning med revisionsberättelse översänds till medlemmar i 
förbundet för beslut i respektive fullmäktige för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning samt revisionsberättelse med bilagor. 

Beslut 

1. Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2021 godkänns.  
2. Direktionen för Tolkförmedling Väst och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Tolkförmedling Väst 

 För kännedom till  
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 § 55/2022 

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Dösebacka vattentäkt (Dnr KS2016/1248) 
 
Ärendet utgår. 
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 § 56/2022 

Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund 
(Sverigehuset) (Dnr KS2016/2111) 
 

 Ärendet utgår.  
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 § 57/2022 

Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl (Dnr KS2020/0823) 
 

Paragrafen är omedelbart justerat och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 58/2022 

Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund (Dnr KS2021/1129) 

Sammanfattning 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna är en 
följd av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att 
förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation. 
 
Förvaltningen föreslår att den reviderade förbundsordningen godkänns. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
Bilaga VB_ Expediering beslut i GR_s förbundsfullmäktige § 100 -  Reviderad 
förbundsordning för GR.msg 
Bilaga Ärende 13 - Reviderad förbundsordning för GR.pdf 
Bilaga Protokollsutdrag § 100.pdf 

Beslut 

Upprättat förslag till reviderad förbundsordning godkänns.  
__________ 
 
Expedieras till:   
GR 

För kännedom till: 
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 § 59/2022 

Årsbokslut AB Kongahälla 2021 (Dnr KS2022/0273) 

Sammanfattning 

AB Kongahälla är ett helägt dotterbolag till Kungälvs kommun. AB Kongahälla förvärvade  
1 december 2021 bolaget Bagahus AB, Kungälv Energi AB och Bohusläns kommunala 
Exploaterings AB från Kungälvs kommun.  
 
Årets resultat i moderbolaget är 12,2 Mkr och för koncernen 18,9 Mkr efter skatt.  
 
Kommunstyrelsen godkänner att verksamheten i AB Kongahälla har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och koncernredovisning för AB Kongahälla 
för räkenskapsåret 2021. Ombudet får i uppdrag att rösta för att balans- och resultaträkning 
fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsbokslut AB Kongahälla 2021 
Bilaga Årsredovisning, koncernredovinsing och revisionsberättelse ABK 2021 
Bilaga Granskningsrapport ABK 2021 
Bilaga Protokoll ABK 19 april 2022 - signerat 

Beslut 

1. Årsredovisning och koncernredovisning för AB Kongahälla räkenskapsåret 2021 
godkänns. 

 
2. Ombudet vid bolagets ordinarie bolagsstämma får i uppdrag att föreslå och rösta 

för att resultat- och balansräkning respektive koncernresultat- och 
koncernbalansräkning fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt 
bolagsstyrelsen förslag. 

 
__________ 
 
Expedieras till:   Frida Engdahl, Christina Gunnesby 

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten, Förvaltningsledningen 
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 § 60/2022 

Ansökan om borgen Kungälvsbostäder (Dnr KS2021/1802) 

Sammanfattning 

Stiftelsen Kungälvsbostäder står inför ett flertal större fastighetsprojekt, både för att tillskapa 
fler bostäder och stamrenovering i befintligt bestånd och vill utöka sin borgensram från 818 
Mkr till 1 500 Mkr. Kungälvs kommuns borgenspolicy medger borgen för Kungälvsbostäders 
lån till investeringar för bostadsförsörjning och kommunen har hittills beviljat borgen för hela 
Kungälvsbostäders upplåning.   
 
Stiftelsen Kungälvsbostäder beviljas en utökad ram från 818 Mkr till 1 500 Mkr, vilket är en 
utökning med 682 Mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan om  borgen Kungälvsbostäder 
Bilaga Beslut utökad borgensram kungälvsbostäder 
 
Yrkanden 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Beslut 

1. Stiftelsen Kungälvsbostäder beviljas en utökad ram från 818 Mkr till 1 500 Mkr. 
 

__________ 
Samtliga närvarande ledamöter från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lämnar en gemensam 
anteckning till protokollet. Se bilaga. 

 
 
Expedieras till:   
Stiftelsen Kungälvsbostäder,  

För kännedom till: Christina Gunnesby, redovisningsansvarig 
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 § 61/2022 

Riktlinje grafisk profil (Dnr KS2022/0237) 

Sammanfattning 

För att alla som kommer i kontakt med Kungälvs kommun ska få en samstämmig och korrekt 
bild av oss är det viktigt med en enhetlig grafisk profil. En enhetlig profil särskiljer kommunen 
från andra aktörer. Det ska vara enkelt och tydligt för medborgarna att förstå när kommunen 
är avsändare av information eller står bakom en viss verksamhet. 
 
Den 16 december 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att 
uppdatera den grafiska profilen, ta fram en grafisk manual och tillhörande mallar 
(KS2020/1760).  
 
Den nya riktlinjen för grafisk profil är framtagen för att ge vägledning hur man ska använda 
logotyp, färger, typsnitt, grafiska element och annat när man tar fram informationsmaterial, 
både i tryck och digitalt.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Riktlinje grafisk profil 
Bilaga Grafisk profil riktlinje 

Beslut 

Regler för grafisk profil för Kungälvs kommun upphör att gälla. 
__________ 
 
Expedieras till:  Madeleine Nilsson 
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 § 62/2022 

Motion från Utvecklingspartiet om att reservera tomter för LSS- och SOL-
bostäder (Dnr KS2022/0982) 

 
Laila Persson (UP) har inkommit med en motion gällande att öronmärka eller reservera tre 
tomter i Kungälv, Ytterby och Kode för LSS- och SOL-bostäder.  
 
Enligt praxis remitteras motionen till kommunstyrelsen för vidare behandling.  

Beslut 

  Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
__________ 
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 § 63/2022 

Val av ny vice ordförande – beredningen för samhälle och utveckling (Dnr 
KS2022/0997) 

 
I beredningen för samhälle och utveckling finns en vakant plats för ledamot tillika 
vice ordförande. Platsen innehas av Utvecklingspartiet (UP). 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om en ny ledamot tillika vice ordförande efter 
förslag från valberedningen. 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att Laila Persson (UP). utses till ny ledamot tillika 
vice ordförande i beredningen för samhälle och utveckling. 

Beslut 

1. Till ny ledamot tillika vice ordförande i beredningen för samhälle och 
utveckling utses Laila Persson (UP). 

__________ 
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 § 64/2022 

Avsägelse från uppdrag i valnämnden - Inkeri Håkansson (S) (Dnr 
KS2022/0867) 

Sammanfattning 

Inkeri Håkansson (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag i valnämnden. 
Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas 
utse en ny ersättare i valnämnden 
 
Socialdemokraterna har sedan tidigare även en till vakant ersättarplats i valnämnden. 
 
Miguel Odhner (S) föreslår att Owe Johansson Winblad (S) och Maria Sparringsjö (S) utses till 
nya ersättare i valnämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avsägelse från uppdrag i valnämnden - Inkeri Håkansson (S) 
Bilaga Avsägelse från uppdrag i valnämnden - Inkeri Håkansson (S) 

Beslut 

1. Avsägelsen beviljas. 
2. Till ny ersättare i valnämnden utses Owe Johansson Winblad (S). 
3. Till ny ersättare i valnämnden utses Maria Sparringsjö (S).  

__________ 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-05-12 
Sida 28 (32) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 65/2022 

Avsägelse från uppdrag i Kommunstyrelsen - Rolf Carlsson (SD) (Dnr 
KS2022/0959) 

Sammanfattning 

Rolf Carlsson (SD) har lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas 
utse en ny ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Victoria Dahlqvist föreslår att Greger Plannthin (SD) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avsägelse från uppdrag i Kommunstyrelsen - Rolf Carlsson (SD) 
Bilaga VB_ Avsägelse.msg 

Beslut  

1. Avsägelsen beviljas. 
2. Till ny ledamot i kommunstyrelsen utses Greger Plannthin (SD).  

__________ 
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 § 66/2022 

Avsägelse från uppdrag som ledamot sociala myndighetsnämnden - Björn 
Saletti (V) (Dnr KS2022/0969) 
Paragrafen är omedelbart justerat och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 67/2022 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i ekonomiberedningen - Greger 
Plannthin (SD) (Dnr KS2022/1021) 

 
Greger Plannthin (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag i 
ekonomiberedningen.  Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen 
beviljas utse en ny ledamot i ekonomiberedningen. 
 
Sverigedemokraterna har inget förslag på nytt namn för närvarande och platsen lämnas därför 
vakant tills vidare. 

Beslut 

  1. Avsägelsen beviljas. 
  2. Platsen lämnas vakant tills vidare.  

__________ 
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 § 68/2022 

Motion - Härskartekniker (Dnr KS2022/1040) 
 

Erik Andreasson (V) har inkommit med en motion om att synliggöra härskartekniker inom 
politiken i Kungälvs kommun. Motionen föreslår att politiker, såväl nya som tidigare valda, 
utbildas i ämnet. 
 
Erik Andreasson (V) föreslår att motionen remitteras till demokratiberedningen för vidare 
behandling.  

Beslut 

  Motionen remitteras till demokratiberedningen för vidare behandling.  
__________ 
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 § 69/2022 

Val av ersättare i Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) 
Paragrafen är omedelbart justerat och återfinns i ett separat protokoll. 

 
 



KUNGÄ LV 2022-05-16 
 
 

Ä rende DNRKS 2021/1802-1 

 
Ansökan om borgen kungälvsbostäder 

 
 

Anteckning till protokoll     
      

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna anser att man ska vara försiktig med borgensåtaganden. Beslutet i 

kommunfullmäktige innebär att kungälvs kommun går i borgen för 1,5 miljard.  

Kungälvsbostäder har idag en borgen á 818 mkr varav 537 mkr är nyttjat. Det återstår således 281 mkr, varför vi 

inte förstår ett påskyndande av en ny borgensansökan. Tjänsteskrivelsen beskriver noggrant om behovet av 

underhållsåtgärder men mycket sparsamt om den utökning av bostadsbeståndet som delvis föranleder behovet av 

borgen. SD och KD hade önskat en specificering av detta.  

Det är av betydande vikt att politiker som ytterst bär ansvar inte saknar information. Det är dock 

kommunstyrelsen som är ansvarig för borgensåtagande, därför anser vi att en uppföljning av den utökade borgen 

som rör bostadsbeståndet ska särskilt följas upp och informeras till kommunstyrelsen.   

 
Victoria Dahlqvist (SD)  

 

Gun-Mari Daun (KD) 



KUNGÄ LV 2022-05-16 

 

 
 

Ä rende DNR KS 2020/1689 
  

 
Vision FÖP Kode 

 
 

Anteckning till protokoll     
      

Vi hade önskat att dialogen skulle prioriterats av styrande politiker.  Att ta fram en vision är ett gemensamt 

processarbete- som kräver utvärdering och analys men också en dialog där de som berörs kan vara med och 

påverka inriktning. Detta är något som också beskrivs i beredningens arbetsordning:   

 

5§ – Omvärldsbevakning och medborgardialog. Ledamöterna ska skaffa och bibehålla omvärldskunskap 

inom sitt område. Beredningarna ska arbeta utåtriktat med medborgardialog och medverka till att 

utveckla medborgardialogen inom beredningens område. Beredningarna ska årligen arbeta med 

medborgardialogen med stöd av förvaltningen  

  
https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/styrdokument/reglementen-och-

arbetsordningar/arbetsordning-for-beredningar-reviderad-2020-04-02.pdf  

 

  

En politisk vision ska behandla utveckling av bostäder, förskola, skola, äldreomsorg, infrastruktur– 

kommunikation, kultur, miljö, företagsverksamhet.  

Tydliga kriterier kan vara svåra att konkretisera när alla har olika referenser därför hade vi gärna sett fler 

inspirationsbilder i syfte att förtydliga olika aspekter. 

En vision är viktig för att kunna förklara och förankra projekt brett. Även om en vision inte är juridiskt bindande 

vill vi framhålla vikten av att en visionen ska förankras, svara på frågan ”varför” och inte blandas med FÖP 

(fördjupad översiktsplan).  

 
Victoria Dahlqvist (SD)  

 

Gun-Mari Daun (KD) 

https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/styrdokument/reglementen-och-arbetsordningar/arbetsordning-for-beredningar-reviderad-2020-04-02.pdf
https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/styrdokument/reglementen-och-arbetsordningar/arbetsordning-for-beredningar-reviderad-2020-04-02.pdf


Anteckning till protokollet, KF 22-05-12     punkt 12/22 

Fördjupade översiktsplanen för Kode har pågått ett drygt år och är i princip klar. 
Förvaltningen har följt uppdraget från KS att bara inkludera Kode tätort men inte hela 
omlandet, hela Solberga församling, som beredningen önskat.  

För ett år sedan fick KF ta del av Vision FÖP Kode för en bredare politisk förankring. KF 
uppfattade det som en slutsummering i stället för att detta var inledningen av arbetet 
och återremitterade. Detta fullmäktige hanterade den återremitterade Vision FÖP 
Kode.  

KF och KS verkar fortfarande inte riktigt förstå att visionen var avsett att vara en 
sammanfattning av den politiska viljan inför arbetet. Vilket bekräftades i debatten i 
fullmäktige och i KS . KS beslutade att Politiska vision FÖP Kode ….blir del i det 
fortsatta arbetet med FÖP Kode …. där medborgarna ges möjlighet att vara med och 
påverka framtiden.  

Vision FÖP Kode var från början  beredningen vägledning till förvaltningen inför 
arbetet. Parallellt inhämtade förvaltningen synpunkter från Kode samhället. Via samtal 
på gatan och annons i tidningen. Man fick många svar och ett mycket bra tvärsnitt. 
Företagarna i Kode lyckades inte arbetsgruppen få ett enda samtal.  

Beredningen förvånades och bad dem göra nya försök. Under året har bredningen 
förnyat frågan två eller tre gånger och arbetsgruppen för FÖP har inte lyckats få 
kontakt med företaga i Kode. Nya skisser med vägar över industrifastigheter har visats 
upp för beredningen och dessa lösningar har inte sket i samråd med berörda företag.  

Vi i Centerpartiet ser det som en brist att företagen inte tas seriöst. En kort 
dörrknacknings runda hade lett till att man snabbt fåt kontakt med företagen.  

 

Skall Kode stanna? 

En kritiserad del var befolkningsutvecklingen den  motsvarar medel utvecklingen för 
Kungälv, under 50 år. Beredningen vill övertid att Kode utvecklas i takt med Kungälv. 
Ett akut hot är att Jörlanda kan ta över som station på denna enda statinen på 
delsträcka för att de har ett bättre resande underlag.  

En god och vacker utveckling är det som beredningen vill få till och testade därför hur 
väl befolknings utvecklingen kunde rymmas i det tillgängliga området. 

 

Patrik Renström 

Centerpartiet. 
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Anteckning till protokoll  
 
Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297) 
 
Ang. beredningens förslag på dokument "Bibliotekspolicy" 
Anteckning till protokollet - synpunkter från Sverigedemokraterna i Kungälv. 
 
I bibliotekspolicyn står angivet att "skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja 
flerspråkiga elevers behov av läsning på modersmålet". 
Sverigedemokraterna har en annan syn på detta. Skolbiblioteken ska enligt vår mening ha som 
främsta uppgift att bidra till att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling i svenska 
språket. 
 
Resultaten på läsprov i grundskolan visar på stora brister avseende kunskaper i det svenska 
språket. Av naturliga orsaker är elever som har invandrat och elever med annat modersmål än 
svenska överrepresenterade i den grupp som har dåliga kunskaper i att läsa och förstå svenska. 
Det är av största vikt att dessa elever får möjlighet att uppnå kunskapskraven genom fokus 
och prioritering på det svenska språket. Otillräckliga svenskkunskaper är en barriär i 
kunskapsutvecklingen och minskar förutsättningarna att kunna lyckas i vidare studier. 
Kunskaper i svenska är dessutom nyckeln till integration. 
 
Att tillhandahålla litteratur på andra språk än svenska innebär även stora kostnader. Dessutom 
ställs det orimliga krav på bibliotekarierna om de ska kunna vägleda de utländska eleverna i ett 
språk som bibliotekspersonalen själva inte behärskar. Eleverna i dagens skola kommer ju också 
från ett mycket stort antal länder och att täcka in alla de språk som litteraturutbudet skulle 
omfatta är ogörligt. 
 
Annica Börstell 
 
 


