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 § 123/2022 

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

Beslut 

Till justerare utses Pia Gillerstedt (S) Gun-Marie Daun (KD). Ordförande 
meddelar att protokollet justeras måndag den 28 november. 

__________ 
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 § 124/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Tillkommande ärenden: 
 

- Val av ledamöter till ekonomiberedningen 
- Val till Bohuskustens vattenvårdsförbund 2023-2026 
- Val av begravningsförrättare 
- Sammanträdestider 2023 
- Förvärv av intendenten 5, Kvarter 14 
- Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter och ersättare till styrelsen för Soltak AB.  

 
Utgående ärenden:  
- Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet 
- Svar på motion om administrativ förenkling för förtroendevalda 
- Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig 

verksamhet 
- Revidering – lokala ordningsföreskrifter 
- Fördjupad översiktsplan för Kode, beslut om samråd  

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 125/2022 

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

- Kriget i Ukraina, energikris, inflation och ränteökningar 
- Befolkningsutveckling 
- Ekonomi 
- Rapport om kommunens hantering av pandemin 

Beslut 

  Informationen antecknas.  
__________ 
 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-24 
Sida 10 (83) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 126/2022 

Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom 
daglig verksamhet (Dnr KS2021/0979) 
 
Ärendet utgår. 
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 § 127/2022 

Svar på motion om administrativ förenkling för förtroendevalda (Dnr 
KS2021/1942) 

 
 Ärendet utgår.  
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 § 128/2022 

Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet (Dnr KS2022/0642) 
Ärendet utgår.  
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 § 129/2022 

Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport (Dnr KS2022/1865) 

Sammanfattning 

Periodens resultat till och med augusti är 424,7 Mkr och prognosen för 2022 visar på ett resultat på 
357,2 Mkr. Resultatet motsvarar. Resultatet motsvarar 11,1 procent av skatter och statsbidrag. 
Balanskravet och övriga finansiella mål beräknas uppnås med det prognostiserade resultatet. 
 
I rapporten ger en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2022. Bedömningen av 
Kommunstyrelsens resultatmål per 31 augusti visar att inget mål bedöms som rött – dvs kommer 
inte att uppfyllas. 11 mål bedöms gröna. Tre mål bedöms att gula – delvis uppfyllda. 
 
Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Kommunens låneskuld har minskat genom 
amortering med 150 Mkr under perioden. Vid augusti månads utgång var kommunens låneskuld 
1 570 Mkr. Ytterligare en amortering om 70 Mkr är genomförd under september månad. 
Koncernens låneskuld uppgår till 2 186 Mkr. Likviditeten är god. Siste augusti var behållningen på 
koncernkontot 333,4 Mkr. 
 
De kommunala bolagen, Kungälv Energi AB med dess dotterbolag Kungälv Närenergi AB, samt 
Bohusläns kommunala Exploaterings AB redovisar alla prognoser för årets resultat som är positiva. 
Detsamma gäller stiftelsen Kungälvsbostäder. 
 
Förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomiskt utfall per  
31 augusti och prognos för 2022, personalnyckeltal samt finansiell rapport. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport 
Bilaga Uppföljning av politiska uppdrag tertial 2 2022 
Bilaga Kungälvsbostäder tertialrapport T2 2022 
Bilaga Bokab Tertialrapport 
Bilaga SOLTAK AB Tertialrapport 2 
Bilaga BORF Tertialrapport 
Bilaga Kungälv Energi Tertialrapport 2 
Bilaga Delårsrapport 2 2022 Bildning och lärande 
Bilaga Delårsrapport 2 2022 Samhälle och utveckling 
Bilaga Delårsrapport 2 2022 Trygghet och stöd 
Bilaga Central delarsrapport Tertial 2 2022 (till KF) 
Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2022   
Uppföljning av politiska uppdrag tertial 2 2022 
 
Yrkande 
Miguel Odhner (S): bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut 

1. Förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomiskt 
utfall per 31 augusti och prognos för 2022, personalnyckeltal samt finansiell 
rapport godkänns. 

__________ 
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Expedieras till:  Håkan Hambeson, Christina Gunnesby, Annika Lindell,  

För kännedom till: Förvaltningsledningen, Ekonomi- och kvalitetsenheten 
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 § 130/2022 

Budget 2023 - Fastställande av skattesats (Dnr KS2022/2268) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har med anledning av rådande ekonomiska läge bett att 
behandlingen av budget 2023 med verksamhetsplan och tillhörande dokument sker den 1 
december. 
 
Mot bakgrund av att kommunallagen ställer krav på att fastställa skattesatsen i november – 
med möjlighet till förändring i december - föreslås ett fastställande av skattesatsen till 
oförändrad nivå om 21:44 per skattekrona för 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget 2023 - Fastställande av skattesats 
Bilaga Protokollsutdrag - Budget 2023 - Fastställande av skattesats - Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Skattesatsen fastställs till 21:44 per skattekrona för 2023 
__________ 
 
Expedieras till:  Förvaltningsledningen,  

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten 
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 § 131/2022 

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2023 (Dnr 
MOBN2022/0227) 

Sammanfattning 

Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 4 november 
2021 (KF § 143/2021). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2022. 
Anledningen till denna översyn är att Sveriges kommuner och regioner ändrat taxeunderlaget 
för att ta ut avgifter.  
 
Den nya taxan innehåller ändringar som bättre överensstämmer med gällande lagstiftning samt 
att det bland annat kommer finnas möjlighet att ta ut avgift för kontroll inom ekologisk 
produktion, material i kontakt med livsmedel och vid konstaterad bristande efterlevnad i 
RASFF-ärenden.  
 
Miljöenheten bedömer att övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter ska 
fortsätta gälla fram till dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft 2024. Dock med vissa 
justeringar som framgår i 21 § i taxebestämmelserna. 
 
Taxan ger inte möjlighet att ta ut avgift för kontroll av animaliska biprodukter.  
 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 
2023.  
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 143/2021 upphör 
att gälla från och med den 1 januari 2023 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta 
datum. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2023 
Bilaga Taxebestämmelser 
Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2023 - 
Miljö och Byggnadsnämnden 

Beslut 

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från 
den 1 januari 2023.  
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 
143/2021 upphör att gälla från och med den 1 januari 2023 för ärenden som 
inkommer/upprättas efter detta datum. 

_________ 
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 § 132/2022 

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 (Dnr MOBN2022/0228) 

Sammanfattning 

Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 
antogs 2021-11-04 (KF § 147/2021). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 
2022. Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar behövs 
då vi utifrån vår erfarenhet och jämförelse med andra kommuner noterat ett behov av 
justeringar av nuvarande taxa. Lagstöd för att ta ut avgifter finns i kommunallagen, miljöbalken 
och strålskyddslagen. 

 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
 
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas att gälla 
från och med den 1 januari 2023. 
- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som antogs 
av kommunfullmäktige 2021-11-04 (KF § 147/2021). upphör därmed att gälla från och med 
den 1 januari 2023 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 
Bilaga Taxebestämmelser 
Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 - Miljö och Byggnadsnämnden 

Beslut 
 

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas 
att gälla från och med den 1 januari 2023. 

2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som 
antogs av kommunfullmäktige 2021-11-04 (KF § 147/2021) upphör därmed att gälla 
från och med den 1 januari 2023 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta 
datum. 

__________ 
 
Expedieras till:  Miljöenheten 
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 § 133/2022 

Tillägg i hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2022/1170) 

Sammanfattning 

Den 30 juni 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om hyror och taxor för kommunens lokaler. 
Inom ramen för arbetet med underlaget och förslag till beslut tog förvaltningen fram förslag på 
principer och hyresnivåer för taxor. Det bör noteras att arrenden inte hanteras i taxor och hyror för 
lokaler och byggnader. Principerna och hyresnivåer för taxorna är i enlighet med kommunallagens 
likställighets- och självkostnadsprinciper. Syftet med det enhetliga systemet för föreningshyror och 
taxor skapar tydlighet och en hållbar och effektiv användning av lokalerna för dem som hyr 
kommunens lokaler. Vidare skapas även transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika 
föreningarna. Förslaget var framtaget i dialog med föreningar. Genom införande av nya modellen 
för hyror och taxor för ideella föreningar fasades tidigare modell för marknadsmässiga hyror ut i 
kommunen. 
 
Vid införandet av det nya hyres- och taxesystemet upptäcktes det att en punkt i de generella 
principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands rådhus, övriga lokaler och idrottsanläggningar fallit 
bort. Förvaltningen föreslår därmed att Princip 7 blir Princip 8 och en ny Princip 7- ”privata och 
kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 1000 kr/timme” förs in i Hyror 
och taxor för kommunens lokaler. Övriga principer och taxor berörs inte.  
 
Generella principer för taxor för Kvarnkul/en, Marstrands rådhus, övriga lokaler och 
idrottsanläggningar 

 Princip 1 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, 
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0 kr/timme 

 Princip 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme 
 Princip 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom 

Kungälvs kommun 100 kr/timme 
 Princip 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme 
 Princip 5 - fester och sammankomster för ideella föreningar 400 kr/timmen 
 Princip 6 - offentliga aktörer (tex stat, region, övr kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme 
 Princip 7 - privata och kommersiella aktörer 1000 kr/timme 
 Princip 7  8- kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal. 

Förslag till kommunfullmäktige: Hyra och taxa för kommunens lokaler kompletteras enligt förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tillägg i hyror och taxor för kommunens lokaler 
Bilaga Hyror och taxor för kommunens lokaler - styrdokument 
Bilaga Protokollsutdrag - Tillägg i hyror och taxor för kommunens lokaler – Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Hyra och taxa för kommunens lokaler kompletteras enligt förslag. 
__________ 
 
Expedieras till:  Helena Tellberg, Karolina Lovric 
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 § 134/2022 

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 (Dnr KS2022/1351) 

Sammanfattning 

Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års 
taxejustering. Det har i år även inneburit att vi måste ta hänsyn till det ekonomiska 
omvärldsläget med höjda räntor och stigande kostnader. 
 
Den översynen visade att en höjning av både den fasta och rörliga brukningsavgiften för 
vatten, spill- och dagvatten är nödvändig. Framför allt den prognostiserade räntehöjningen 
2024 och framåt ökar kostnaderna kraftigt.  
 
Förvaltningen föreslår därför en taxehöjning enligt följande för 2023: 
 
Anläggningsavgiften hanteras i separat tjänsteskrivelse KS2022/1470. 
 
Den rörliga och fasta brukningsavgiften för V+S+D höjs totalt med 10%. 
 
Särskilda avgifter höjs med 7%.  
 
Avgiften för allmän platsmark höjs med 7%. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 
Bilaga VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2023+bilaga 
Bilaga Protokollsutdrag - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 - Utskottet för Samhälle 
och utveckling 
Bilaga Protokollsutdrag - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 - Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
antas att gälla från och med 2023-01-01. 
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2021/1152 upphör att gälla från och 
med 2022-12-31. 

__________ 
 
Expedieras till:   Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik 

 

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik SoU, Stefan Bohlin VA-teknik SoU 
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 § 135/2022 

Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 (Dnr 
KS2022/1470) 
Denna tjänsteskrivelse utreder ett uppdrag som gavs av kommunfullmäktige 2021-11-04 att utreda 
möjligheterna att 2023 införa en enhetstaxa för Kungälvs kommuns anläggningsavgift. 
Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighet betalar vid anslutning till kommunens 
VA-anläggning. Kungälvs kommun har tidigare haft enhetstaxa 2009-2011, därefter återinfördes 
tomtytan i taxan igen och sedan dess har kommunen haft en anläggningsavgift som beror av 
tomtyta. 
 
I beslutet specificerades inte för vilka typer av fastigheter som enhetstaxan skulle prövas. Utifrån de 
diskussioner som har förts har förvaltningen antagit att det som avsågs var småhus. I förslaget som 
tagits fram införs en fast avgift för tomtyta för småhus medan ”Övrig, annan bostadsenhet” som 
inkluderar bland annat flerbostadshus och industrier behåller den nuvarande konstruktionen. 
I denna utredning har förvaltningen sett över 677 st fastigheter som finns med i planeringen att 
ansluta under 2023-2028. Man har tagit fram tre olika alternativ: 
Alternativ 1. Enhetstaxa 349 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten. Samma 
ekonomiska täckning som för befintlig taxa. Enhetstaxan motsvarar en tomt på ca 1500 kvm med 
dagen konstruktion. 
 
Alternativ 2. Enhetstaxa 320 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten. 
För detta alternativ blir den ekonomiska täckningen lägre än den befintliga taxan. Enhetstaxan 
motsvarar en tomt på 1200 kvm med dagens konstruktion. 
Alternativ 3. Nuvarande taxekonstruktion med en tomtyteavgift som beror av tomtytan behålls. 
En omvärldsbevakning har visat att 2021 hade 45 st av Sveriges 289 kommuner någon form av 
enhetstaxa, ingen av dessa kommuner tillhör Göteborgsregionen. I statistiska jämförelser så har 
Kungälvs kommun den 18e dyraste anläggningsavgiften av alla kommuner i Sverige 2022. Med en 
enhetstaxa på 349 tkr skulle Kungälvs kommun bli dyrast i landet och med en enhetstaxa på 320 
tkr skulle kommunen hamna på 3e plats enligt 2022 års nivåer. 
 
Införandet av en enhetstaxa på 349 tkr skulle innebära att 325 av de fastigheter som har 
inkluderats i utredningen skulle få en högre anläggningsavgift än med den nuvarande 
konstruktionen. 352 st skulle få en lägre anläggningsavgift. För en enhetstaxa på 320 tkr blir det 
170 st som får en högre anläggningsavgift och 507 som får en lägre avgift. 
En enhetstaxa på 320 tkr skulle minska den förväntade intäkten från anläggningsavgifter med ca 15 
miljoner kronor för perioden 2023-2028, detta motsvarar en minskning på ca 5%. Det innebär att 
täckningsgraden (Intäkten/Kostnaden) minskar i de planerade utbyggnadsområdena. 
 
Den taxa som idag är beslutad och gäller för Kungälv kommun är baserad på Svenskt Vattens 
normalförslag och är juridisk granskad utifrån LAV och bedömd som rättvis och skälig. En juridisk 
granskning av detta förslag till konstruktion av en enhetstaxa säger att vid ett överklagande av 
taxan är utgångenoviss. Risken är att taxan inte skulle anses rättvis gentemot småhusfastigheter 
med små tomter och flerbostadshus med ett litet antal lägenheter. 
 
Fördelarna med att införa en enhetstaxa anses vara att taxan bli lättare att förstå. Teorin bakom att 
tomtytan i anläggningsavgiften anses juridiskt rättvis är komplicerad och många medborgare 
upplever det trots allt som orättvist. Med en enhetstaxa blir det lättare för medborgarna att veta vad 
deras anslutningsavgift kommer att bli. När förankringen av taxan är genomförd skulle förändringen 
troligtvis leda till en minskad arbetsinsats för förvaltningen. Detta eftersom framräkningen av 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-24 
Sida 21 (83) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

avgifterna blir mycket lättare och det kan också bli färre som ifrågasätter taxekonstruktionen. 
Den största nackdelen ur förvaltningens synpunkt är att enhetstaxan inte är juridiskt prövad. Att ha 
en taxeutformning som följer Svenskt vattens rekommendationer skapar en trygghet då man vet att 
den vid en juridisk prövning skulle anses skälig och rättvis. Vid införandet av en enhetstaxa blir det 
mycket svårare att motivera konstruktionen när det inkommer klagomål. Utgången av en eventuell 
juridisk prövning är oviss. 

 
De fastigheter som ska ansluta till VA-nätet i närtid har troligtvis redan kalkylerat med en väntad 
anläggningsavgift enligt dagens taxekonstruktion. Ett missnöje kan förväntas från fastighetsägare 
med små tomter. De som bedöms få störst negativ påverkan är fastighetsägare som ska utföra 
nybyggnationer i centrala lägen där tomterna ofta är små. Ett införande av en enhetstaxa förväntas 
därför skapa en omfattande rättvisediskussion. 

 
Utifrån detta är förvaltningens förslag till beslut att anläggningstaxan behålls med sin nuvarande 
konstruktion och kostnadsnivå. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 
Bilaga Bilaga 1 Del av taxeföreskrifter för enhetstaxa 349 tkr 
Bilaga Bilaga 2 Del av taxeföreskrifter för enhetstaxa 320 tkr 
Bilaga Bilaga 3 Del av taxeföreskrifter nuvarande konstruktion för anläggningsavgiften 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle och utveckling 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Ove Wiktorsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   

Beslut 

1. En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med 
tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten) enligt bilaga 2. 

__________ 
 
 
Expedieras till: Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik 
För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik/SoU, Stefan Bohlin VA-teknik/SoU 
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 § 136/2022 

Avfallstaxa 2023 (Dnr KS2022/1773) 
 

Ett förslag till reviderad avfallstaxa har tagits fram. På grund av ett besvärat ekonomiskt läge 
med många stora höjningar på bränsle, transport och behandling, samt osäkerhet i 
omvärlden behöver avfallstaxan höjas. 
 
För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning 
varannan vecka - innebär höjningen 188 kr per år. Trots denna höjning kommer avfallstaxan 
i Kungälv vara tredje lägst i Göteborgsregionen för det vanligaste abonnemanget. 
 
Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2023 
Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2023 
Bilaga Bilaga 2 Avfallstaxa 2023_avgifter före-efter 
Protokollsutdrag utskotte för samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från 
och med den 1 januari 2023. 
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 4 november 2021 (§ 144/2021) 
upphör att gälla från och med den 31 december 2022. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Dan Gorga 

 För kännedom till  
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 § 137/2022 

Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal 
avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 
mfl. (Dnr KS2022/1841) 

Sammanfattning 
I samband med antagande av detaljplanen ”Detaljplan för bostäder och verksamheter Entré 
Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 i Kungälvs kommun”, Dnr 
KS2015/1826, ska genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal tecknas 
avseende förutsättningar och ansvarsfördelning för genomförande av detaljplanen. Inom 
planområdet planeras verksamheter för centrumverksamhet samt cirka 80 stycken bostäder där 
30% avses bli hyresrätter och 70% bostadsrätter.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal mellan 
Kungälvs kommun och företaget Entré Ytterby AB. Ett förslag på exploateringsavtal har tagits fram 
mellan Kommunen och den privatägda fastigheten Pumpen 3, för att reglera detaljplanens 
genomförandefrågor som berör Pumpen 3.  
 
I upprättat marköverlåtelseavtal försäljs ca 1500 kvm kvartersmark för bostäder, omfattande en 
byggrätt på 1200 BTA (byggnadsteknisk area). Detta genererar en intäkt till Kommunen på 7,2 
miljoner kronor.  

En markanvisning ges på kommunal mark i genomförandeavtalet på 48 månader. Värdering och 
prissättning kommer att göras inför tecknande av kommande marköverlåtelseavtal.  

Genomförande av detaljplanen kommer att generera kostnader genom utförande av geotekniska 
förstärkningsåtgärder, marksanering samt utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar 
som behöver genomföras innan ny byggnation inom detaljplaneområdet är möjlig. Dessa kostnader 
bedöms rymmas inom projektet och projektet förväntas att, i enlighet med framtagna kalkyler, 
generera ett överskott till Kommunen.  
 
Plankostnader för framtagande av berörd detaljplan fördelas mellan Kommunen och Exploatören, 
där Kommunens andel av plankostnaderna uppgår till 3 miljoner kronor.   
Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 2,5 miljoner kronor till Kommunen, för 
omlokalisering av återvinningscentral. 20 000 kronor i gatukostnadsersättning ska betalas till 
Kommunen av ägaren till Pumpen 3. 
 
Kommunen kommer att få ansvar och kostnader för drift och underhåll av nya allmänna 
anläggningar inom planområdet.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal avseende 
dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl. 
Bilaga Exploateringsavtal, Pumpen 3 
Bilaga Genomförandeavtal, G1 
Bilaga Marköverlåtelseavtal, M1 
Bilaga Bilaga K1 - Karta för områdesindelning 
Bilaga Bilaga K2 - Karta för åtgärder inom detaljplaneområdet 
Bilaga Bilaga K0 - Karta över överlåtet område 
Bilaga Bilaga MB - Moderbolagsborgen 
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Bilaga Bilaga F1 - Fastighetsutdrag 
Bilaga Protokollsutdrag - Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal 
avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl. - Utskottet för 
Samhälle och utveckling 
Bilaga Protokollsutdrag - Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal 
avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl. - 
Kommunstyrelsen 

Beslut 

1.  Upprättat genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal med Entré Ytterby AB godkänns. 
2.  Upprättat exploateringsavtal med KB Kungälv Pumpen 3 godkänns.  
3.  Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

upprättat genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal. 
 

__________ 
 
Expedieras till:   Entré Ytterby AB – Att Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv  

KB Kungälv Pumpen 3 – Att: Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv 

För kännedom till: Sandra Vokstrup – Enheten Kart och Mark 
Boris Damljanovic – Enheten Kart och Mark  
Fredric Arpfjord – Verksamhet Plan och Myndighet 
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 § 138/2022 

Antagande av detaljplan för Entré Ytterby (Dnr KS2015/1826) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015, § 446/2015 efter ansökan av 
Saltholmsgruppen AB att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt 
område.  
 
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumknutna verksamheter. 
Byggherrens skisser omfattar cirka 80 lägenheter och 4 600 m² bruttoarea för verksamheter. 
Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de som närmar sig Ytterby österifrån på 
Marstrandsvägen. 
Efter beslut av kommunstyrelsen § 123/2021 har granskning för detaljplanen genomförts 
under tiden 9 november – 30 november 2021 Under granskningen inkom 7 yttranden från 
statliga organ samt kommunala nämnder och verksamheter. Från privatpersoner och 
föreningar inkom 6 yttranden.  
 
Länsstyrelsen framförde att detaljplanen inte kommer att prövas under förutsättning att 
kommunen säkerställer erosionsskyddsåtgärder i plankartan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar säkerställande av dagvattenhantering, komplettering 
av bullerutredning, vibrationsutredning samt komplettering av hur den ordnade och gestaltade 
entrén ska utformas. 
 
Kringboende framförde farhågor om ökade störningar genom buller, skuggning, minskad 
framkomlighet för biltrafik, insyn, översvämning, geoteknik, naturfrågor och luftmiljö.  
 
Planen följer kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Ytterby som antagits. 
Gällande detaljplaner anger idrott, parkering och industri. Detaljplanernas genomförandetid 
har gått ut. Planförslaget har tagits fram genom byggherredriven planprocess. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Entré Ytterby 
Bilaga Entré Ytterby_Plankarta_antagande_220916_A1 
Bilaga Entré Ytterby Planbeskrivning antagande 220916 
Bilaga Entré Ytterby_Illustrationskarta_antagande_220916 
Bilaga Granskningsutlåtanden 220916 
 
Yrkande 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut 

Detaljplan för bostäder och verksamheter, Entré Ytterby, Pumpen 3 samt Ytterby-
Tunge 1:11, 1:106 och 1:109, i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
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Expedieras till:   
Johan Hellborg, planarkitekt 
Sandra Vokstrup, mark- och exploateringsingenjör 

För kännedom till: 
Fredric Arpfjord, Verksamhetschef SoU 
Ida Brogren, Verksamhetschef Planering 
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 § 139/2022 

Avtal - Vattenleverans till Ale kommun (Dnr KS2017/0226) 

Sammanfattning 

Ale kommun har sedan ett antal år tillbaka köpt vatten från Kungälvs kommun, vilket reglerats 
i ett avtal som tecknades 2017, bilaga 1. Kommunerna har valt att fortsätta vattenleverans med 
detta avtal som grund. Efter det att Kungälvs kommun har tagit Kungälvs vattenverk i drift år 
2019 har möjligheter att leverera vatten till Ale kommun förbättrats. Kommunerna är mot 
denna bakgrund överens om att nytt, aktuellt avtal behöver träffas och att det tidigare avtalet 
därmed ska upphöra att gälla. 
 
Utgångspunkten i detta avtal är att Kungälvs kommun till Ale kommun ska leverera renvatten 
intill en mängd av minst 20l/s och max 40 l/s. På lång sikt (bortom år 2050) är intentionen att 
större vattenleverans ska kunna vara möjlig. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avtal - Vattenleverans till Ale kommun 
Bilaga Avtal om renvattenleverans Kungälv-Ale 220915 (002) 
Bilaga Bilaga 1 - Avtal om vattenleverans till Ale kommun, 2017 års avtal 
Bilaga Bilaga 2 Karta utvisade ungefärligt läge för framtida förbindelsepunkt 
Bilaga Bilaga 3 Kalkyl - underlag för fakturering 
Bilaga Protokollsutdrag - Avtal - Vattenleverans till Ale kommun - Utskottet för Samhälle och 
utveckling 
Bilaga Protokollsutdrag - Avtal - Vattenleverans till Ale kommun – Kommunstyrelsen 
 
Beslut 

1. Upprättat förslag till avtal om vattenleverans mellan Kungälvs kommun och Ale 
kommun godkänns 

2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna avtalet 

3. Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Ale kommun 
beslutar att godkänna upprättat avtalsförslag. 

__________ 
 
Expedieras till:  
Anders Holm 
Rebecka Stomvall – Gill 
Carolina Bodlund  
  
För kännedom till:  
Ale Kommun 
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 § 140/2022 

Fördjupad översiktsplan för Kode, beslut om samråd (Dnr KS2020/1689) 
 
 Ärendet utgår. 
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 § 141/2022 

Upprättande av verksamhetsområde för fastigheter kring Äslingsvägen 
och Tofteberget i Tjuvkil (Dnr KS2022/1352) 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområde när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och/eller 
dagvatten finns, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. I enlighet med 
vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens 
verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att 
senast 2022-12-31 inrätta verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten samt 
att se till att vattentjänsterna tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Föreläggandet 
gäller fastigheter i Tjuvkil kring Äslingsvägen och Tofteberget, Dnr KS2013/973. 
Majoriteten av fastigheterna som föreslås ingå i verksamhetsområdet är anslutna till en 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, vilken idag har kommunalt vatten och 
enskilt avlopp. Kommunen avser att överta gemensamhetsanläggningen då den bedömts 
kunna utgöra del av den allmänna VA-anläggningen. Därtill ska kommunen anlägga ny 
spillvattenledning med tillhörande pumpstation för att koppla in fastigheterna till 
kommunalt spillvatten. 
 
Genom upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av den allmänna 
VA-anläggningeni området Tofteberget i Tjuvkil uppfyller Kungälv kommun Länsstyrelsens 
krav på kommunala vattentjänster för vatten och spillvatten. 
Inom verksamhetsområdet har VA-huvudmannen (kommunen) och fastighetsägare 
rättigheter och skyldigheter då vattentjänstlagen, ABVA samt VA-taxa gäller för parterna. 
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet med 
vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2 
(Fastighetsförteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13. 
 
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för fastigheter kring Äslingsvägen och 
Tofteberget i Tjuvkil 
Bilaga Bilaga 1_Karta verksamhetsområde KS2022-1352 
Bilaga Bilaga 2_Fastighetsförteckning verksamhetsområde KS2022-1352 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle och utveckling 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 

Beslut 

Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i 
enlighet med vattentjänstlagen och Länsstyrelsen beslut, för fastigheter angivna 
i bilaga 2 (Fastighetsföreteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13. 

__________ 
Expedieras till: Samhälle och utveckling Marcus Spovell, Rebecka Stomvall Gill 
För kännedom till: Samhälle och utveckling Elisabeth Wegén, Sofie Erlandsson 
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 § 142/2022 

Gåva till föreningar som firar jubileum (Dnr KS2022/1791) 

Sammanfattning 

I Kungälvs kommun finns det idag 152 aktiva föreningar. Kommunen har en lång tradition av 
föreningsliv. Det ideella föreningslivet är viktiga aktörer när det gäller att erbjuda unga och äldre ett 
rikt fritidsutbud. Delaktighet i föreningsliv skapar mötesplatser och minskar utanförskapet och 
föreningslivet är en viktig del av samhället och demokratin. Av de 152 föreningarna erhåller 138 
ideella föreningar (idrotts-, kultur-, sociala och pensionärsföreningar) föreningsbidrag av Kungälvs 
kommun.  
 
I Kungälvs kommun har det sedan tidigare funnits en sed där kommunen uppvaktar ideella 
föreningar som fyller 100 år. Gåvan utgör diplom och 10 000 kronor, vilket utgör 100 kronor per år. 
Då vi har ett flertal föreningar som inte har funnits till lika länge, men vars jubileum också bör firas 
föreslås jubileumsgåvan utökas till att utöver 100-år omfatta firande av 25-, 50- och 75-årsjubileum. 
I likhet med 100-årsgåvan omfattar 25-, 50- och 75-årsgåvorna 100 kronor per år. Det blir därmed 
2 500 kronor i gåva till föreningar som fyller 25 år, 5 000 kronor till föreningar som fyller 50 år och 
7 500 kronor till föreningar som fyller 75 år. 
 
Riktlinjen för föreningsbidrag fastslår regler, förhållningssätt och värderingar som föreningar ska 
följa för att vara berättigade föreningsbidrag. Förvaltningen bedömer att dessa ramar för ideella 
föreningar (exempelvis idrotts-, kultur-, sociala och pensionärsföreningar) ska gälla även för 
jubileumsgåvan. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige årligen under ett av sina sammanträden bjuder in 
samtliga ideella föreningar som fyller år under det året för att uppmärksamma jubileet och dela ut 
gåvan.   
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Ideella föreningar som är berättigade till föreningsbidrag enligt gällande 
riktlinje för föreningsbidrag uppmärksammas med gåva av Kungälvs 
kommun när de fyller 25, 50, 75 och 100 år. 

2. Gåvan utgör 2 500 kronor vid 25 år, 5 000 kronor vid 50 år, 7 500 vid 75 år 
och 10 000 kronor vid 100 år fyllda.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Gåva till föreningar som firar jubileum 
Bilaga Protokollsutdrag - Gåva till föreningar som firar jubileum – Kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Fredrik Daun (KD): Punkt två i förslag till beslut ersätts med "Gåvan får utgöra ett värde på 
maximalt 500 kr." 
 
Miguel Odhner (S): Avslag på Fredrik Dauns (KD) yrkande och bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå yrkandet. 
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Fredrik Dauns (KD) yrkande. 
 

Omröstningsresultat 
Med 52 ja-röster för Miguel Odhners yrkande och 8 nej-röster för Fredrik Dauns (KD) 
yrkande avslår kommunfullmäktige Fredrik Dauns (KD) yrkande.  

 

Beslut 

1. Ideella föreningar som är berättigade till föreningsbidrag enligt gällande riktlinje 
för föreningsbidrag uppmärksammas med gåva av Kungälvs kommun när de 
fyller 25, 50, 75 och 100 år. 

2. Gåvan utgör 2 500 kronor vid 25 år, 5 000 kronor vid 50 år, 7 500 vid 75 år och 
10 000 kronor vid 100 år fyllda.  

__________ 
Expedieras till: Karolina Lovric  
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 § 143/2022 

Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter 
avsedda för fordon och fartyg (Dnr KS2022/1891) 

Sammanfattning 

Förvaltningen har idag ett antal publika laddare för elfordon på olika platser i kommunen. Idag 
tas ingen avgift ut för elen som används vid laddning, den ingår i stället i parkeringsavgiften. 
Med stigande elpriser och en växande andel elbilar kommer denna lösning bli en stor kostnad 
för kommunen.  
 
Liknande problematik finns, förutom för specifika elbilsladdare, även för andra 
elleveranspunkter som förvaltningen har, såsom motorvärmaruttag, parkerings- och båtplatser 
med tillgängliga eluttag. Detta gäller för en del båtplatser inom hamnverksamheten där elen 
ingår i båtplatsavgiften. Den elen är tänkt att användas för underhållsladdning av små 
båtbatterier men idag finns ingen återkoppling på hur mycket el som används till exempelvis 
underhållsvärme och ventilation under höst, vinter och vår för de båtar som inte tas upp. 
Tillsammans med en växande marknad för elmotorbåtar gör detta att elförbrukningen och 
kostnaderna inom hamnverksamheten kommer att öka markant. 
 
En växande marknad för andra typer av elfordon som mopeder och arbetsmaskiner innebär 
också ett växande behov av laddningsmöjligheter.  
 
Idag saknas ett politiskt beslut för möjligheten att ta ut en avgift på el via Kungälv kommuns 
elleveranspunkter avseende exempelvis laddning av fordon och fartyg. Detta är inte hållbart 
och förvaltningen ser att möjligheten att ta ut avgift för laddning, via kommunens 
elleveranspunkter, av fordon och fartyg samt övrig elanvändning kopplat till detta är 
nödvändig. 
 
Kungälvs geografiska yta består av två elnätskoncessioner där Kungälvs energi har fastlandet 
och Vattenfall har Marstrandsområdet. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun 
förfogar över.  

2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara 
Kungälvs energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls 
taxa i Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession. 

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och 
fartyg, och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den 
elkostnad kommunen har. 

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut. 
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för 

debitering finns.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter avsedda 
för fordon och fartyg 
Bilaga Protokollsutdrag - Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter 
avsedda för fordon och fartyg - Utskottet för Samhälle och utveckling 
Bilaga Protokollsutdrag - Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter 
avsedda för fordon och fartyg – Kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Michael Karlsson (L): Ärendet återremitteras för att: 
- att utreda om kommunen lagligen får sälja el utan att vara elhandlare 
- att utreda ekonomin kring möjliga intäkter och kostnader för betalsystem 
- att utreda möjligheten för näringslivet, inkl egna energibolaget, att etablera laddpunkter 

istället för kommunens laddpunkter 
- att utreda hur självkostnadspricipen för taxas inte ska skapa snedvriden konkurrens 
 
Miguel Odhner (S): Avslag på Michael Karlssons (L) yrkande. Ärendet ska avgöras på dagens 
sammanträde. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer återremissyrkandet mot att avgöra ärendet idag och finner att 
kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Michael Karlssons (L) yrkande. 
 

Omröstningsresultat 
Med 38 ja-röster för Miguel Odhners (S) yrkande och 20 nej-röster för Michael Karlssons (L) 
yrkande beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet enligt Michael Karlssons 
yrkande.  

 

Beslut 

Ärendet återremitteras för att: 
1. att utreda om kommunen lagligen får sälja el utan att vara elhandlare 
2. att utreda ekonomin kring möjliga intäkter och kostnader för betalsystem 
3. att utreda möjligheten för näringslivet, inkl egna energibolaget, att etablera laddpunkter 

istället för kommunens laddpunkter 
4. att utreda hur självkostnadspricipen för taxas inte ska skapa snedvriden konkurrens 

__________ 
 
Expedieras till:  Anders Holm 
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 § 144/2022 

Revidering - Lokala ordningsföreskrifter (Dnr KS2022/2057) 
Ärendet utgår. 
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 § 145/2022 

Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB (Dnr 
KS2022/2214) 

Ändringarna har sin bakgrund i EU:s elmarknadsdirektiv och Energimarknadsinspektionens rapport 
Ren energi inom EU- Ett genomförande av fem rättsakter (Ei R2020:02). I korthet innebär 
lagförändringen skärpta krav på renodling av elnätsverksamheten. De nya reglerna i ellagen påverkar 
Kungälv Energis verksamhet väsentligt då vi idag bland annat har elnätsverksamhet och produktion av 
fjärrvärme i samma bolag. Elnätsföretag har till den 31 december 2023 att renodla verksamheten.  

 
För att möjliggöra att skapa en effektiv och lagenlig bolagsstruktur behöver Kungälv Energi-koncernen 
två nya dotterbolag. Bolagen behöver av skattetekniska skäl finnas och ägas av Kungälv Energi senast 
2022-12-31. Under år 2023 kommer Kungälv Energis VD att arbeta fram förslag på bolagsstruktur 
samt organisation och presentera denna för bolagets styrelse som i sin tur informerar styrelsen i AB 
Kongahälla. 
 
Bolagets revisorer har som en alternativ lösning lyft fram att bilda ett till två nya dotterbolag. Bolagen 
måste ägas per 2022-12-31 för att möjliggöra koncernbidrag under år 2023. Verksamheten behöver inte 
vara i gång i detta nya bolag per 2022-12-31 utan kan flyttas över under 2023. 

 
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med bolagskoncernens strategiska ändamål och är förenligt 
med kommunkoncernens perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB 
Bilaga TU KE - Bildande av två dotterbolag till Kungälv Energi 20221024 (002) 
Bilaga 2. Protokoll_KE_9-2022 
Bilaga 3. Kungälv Energi Entreprenad och Service AB bolagsordning 
Bilaga 4. Kungälv Energi Produktion AB bolagsordning 
Bilaga Protokoll extra styrelsemöte ABK 2 november - Signerat 
Bilaga kungalv-energi-ab-agardirektiv- revidering 
Bilaga Protokollsutdrag - Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB - 
Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks.  
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag. 
3. Reviderat ägardirektiv beslutas enligt förslag.  
4. Ombud vid bolagsstämma i Kungälv Energi AB ges i instruktion att besluta om att 

anta bolagsordning samt fastställa ägardirektiv i enlighet med punkterna 1-3 ovan.  
__________ 
Expedieras till:  Karolina Lovric 
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 § 146/2022 

Bildande av två nya dotterbolag till Bokab (Dnr KS2022/2215) 

Sammanfattning 

Bokab har inkommit med förfrågan om att bilda två nya avyttringsbolag i syfte att genomföra 
försäljning av fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade fastighetsförsäljningar, i likhet 
med tidigare beslut (KF§55/2021 Dnr KS2021/0328). Dessa är Solbräcke Kullen 1 AB och 
Rollsbo Västerhöjd 120 AB och kommer att ligga under dotterbolaget Bohusläns Förvaltning 
AB (Bofab).   
 
Den 18 oktober fattade Bokabs styrelse följande beslut:  
a) Styrelsen beslutar föreslå till KF att få bilda två nya försäljningsbolag: Solbräcke Kullen 1 
AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB. 
b) Styrelsen beslutar föreslå till KF att Styrelse i bägge bolagen tillsätts lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag enligt följande: Till ledamot för de nybildade dotterbolagen Solbräcke 
Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB utse Lars Pettersson, vd i Bokab med Claes 
Hellström, försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman tecknas av ledamot och 
suppleant jämte Bokabs Ordförande Lennart Kristiansson, med extern firmateckningsrätt, två i 
förening. 
(Jämför bifogat stämmobeslut 2021-07-02 för gamla bolag). 
c) Styrelsen beslutar föreslå till KF att bifogade bolagsordningar beslutas lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag.(se bifogade bolagsordningar för nya bolag samt protokoll 2022-04-07 för 
gamla). 
d) Styrelsen beslutar föreslå till KF om att lekmannarevisor tillsätts lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag. (Se bifogad Protokollsutdrag - Val av lekmannarevisor) 

 
Kommunallagens 10:e kapitel behandlar överlämnande av kommunala angelägenheter. Detta 
styr vad som kan hanteras av kommunala bolag: 

2 § Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller regionen 
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. 

 
Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller 
regionen bestämmer tillsammans med någon annan. Lag (2019:835). 
 
Överlämnande till helägda bolag 

3 § Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en kommunal 
angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige: 
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
3. utse samtliga styrelseledamöter, 
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
innan de fattas, 
5. utse minst en lekmannarevisor, och 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 
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över till privata utförare. 
 
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med bolagskoncernens strategiska ändamål och är 
förenligt med kommunkoncernens perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Bildande av två nya dotterbolag till Bokab 
Bilaga TU Bokab - Bildande av två nya dotterbolag till Bokab 
Bilaga 2. Styrelsebeslut för bildande av bolag 
Bilaga 3. Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 120 AB 
Bilaga 4. Bolagsordning för Solbräcke Kullen 1 AB 
Bilaga 5.PROTOKOLL Extra bolagsstämma 2021-07-02 
Bilaga 6. Protokollsutdrag - Val av lekmannarevisorer till Bokabs dotter- och dotterdotterbolag 
- Kommunfullmäktige 
Bilaga 7. protokoll-kommunfullmaktige-2022-04-07-omedelbar-justering-p-40 
Bilaga Protokoll extra styrelsemöte ABK 2 november - Signerat 
Bilaga Protokollsutdrag - Bildande av två nya dotterbolag till Bokab - Kommunstyrelsen 

Beslut  

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks.  
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag. 
3. Ombud vid bolagsstämma ges i instruktion att besluta om att anta bolagsordning. 

__________ 
 
Expedieras till:  Karolina Lovric 
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 § 147/2022 

Inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av 
Ryaverket (Nya Rya) (Dnr KS2022/2255) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommuns avloppsvatten går till stor del i tunnel till Ryaverket i Göteborg sedan flera år. 
 
Ryaverket invigdes 1972 och sedan dess har verket byggts ut ungefär vart tionde år för att möta 
nya krav. Vid årsskiftet 2021 tog Gryaab ett nytt miljötillstånd i anspråk. Det nya miljötillståndet är 
tidsbegränsat till och med 2036 och innehåller villkor på att Gryaab ska utreda och ta fram en 
handlingsplan för hur anläggningen ska anpassas för att i framtiden klara skärpta utsläppsvillkor 
och uppfylla kravet på bästa möjliga teknik samt medverka till att miljökvalitetsnormerna för ytvatten 
kan uppnås. 
 
Verket ska även klara den kapacitetsökning som förväntas med anledning av regionens 
befolkningstillväxt.  
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att verka för en utbyggnad och effektivisering av nya Rya.  
2. Kungälvs kommun står bakom den finansieringsmodell som föreslås för 

delägarkommunerna 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket 
(Nya Rya) 
Bilaga Protokollsutdrag - Inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av 
Ryaverket (Nya Rya) - Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att verka för en utbyggnad och effektivisering av nya Rya.  
2. Kungälvs kommun står bakom den finansieringsmodell som föreslås för 

delägarkommunerna. 
__________ 
 
Expedieras till:  Anders Holm, Marcus Spovell 

För kännedom till: 
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 § 148/2022 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 (Dnr SMN2022/0034) 

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 2, 2022, rapporterades 53 individärenden till IVO varav en rapport för avbrott i verkställighet 
och 52 för ej verkställda beslut. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av besluten avser män. 16 av 
besluten är äldre än ett år. Avbrottet i verkställighet avser beslut om kontaktperson. Av 52 
inrapporterade ej verkställda beslut rapporterades 16 beslut som verkställda, sju beslut som 
avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 ej verkställda besluten fanns 
det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 12 beslut har personerna blivit 
erbjudna plats men tackat nej. I resterande 12 beslut saknas plats. Besluten avser fyra beslut om 
bostad för vuxna i form av servicebostad (LSS), fem beslut om bostad med särskild service (SoL) 
och tre beslut om socialt kontrakt/tränings- och referensboende.  
 
Under kvartal 2 har IVO bedömt att en enskild fått vänta oskäligt länge avseende ett beslut om 
bostad för vuxna i form av serviceboende (LSS) och IVO har således ansökt till Förvaltningsrätten 
om att utdöma Kungälvs kommun en särskild avgift.  
 
En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som anmälts 
till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 
Bilaga Statistikrapport kvartal 2 2022 
Bilaga PM underlag Bostäder LSS 
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 - Utskottet för 
Trygghet och stöd 
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 - 
Kommunstyrelsen 

Beslut 

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2022”, antecknas till protokollet. 
__________ 
 
Expedieras till:   
Kommunrevisionen 

För kännedom till: 
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 § 149/2022 

Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken 
VA-samfällighetsförening (Dnr KS2022/0751) 

Sammanfattning 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten finns. 
Kommunen har fått in en begäran om övertagande av Lycke-Krokens va-samfällighets ledningsnät 
och bedömer att det är rimligt att gå föreningen till mötes och kommer upprätta ett övertagandeavtal 
som båda parter skall godkänna. Ett godkänt övertagandeavtal innebär att kommunen med stöd av 
vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av vattentjänsterna vatten och spillvatten 
för 53 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som 
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses. De 
fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga 
1. I bilaga 2 listas de fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med 
vattentjänster för respektive fastighet 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken VA-
samfällighetsförening 
Bilaga Bilaga 1 Verksamhetsområde_A3 Lycke-Kroken 
Bilaga Bilaga 2 Lycke-Kroken 
Bilaga Protokollsutdrag - Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-
Kroken VA-samfällighetsförening - Utskottet för Samhälle och utveckling 
Bilaga Protokollsutdrag - Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-
Kroken VA-samfällighetsförening - Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet med 
vattentjänstlagen för fastigheter angivna i bilaga 2 

__________ 
 
Expedieras till: Stefan Bohlin, Rebecka Stomvall Gill, Elisabeth Wegén 
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 § 150/2022 

Justeringar politisk organisation samt revideringar av arbetsordningar och 
reglementen (Dnr KS2022/2397) 
 
Med anledning av val 2022 och ny politisk organisation samt utifrån kommunfullmäktigebeslut 
den 1 september 2022 har kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens presidium 
med samtliga oppositionsråd därtill, samlat ett antal justeringar. Justeringarna rör den politiska 
organisationen utifrån dialog i kommunfullmäktiges valberedning, utifrån behov att revidera 
reglemente och arbetsbeskrivningar, samt mindre arvoderingsjusteringar. Syftet med 
arvodesjustering är att främja oppositionens möjlighet till insyn och påverkan. 
Arvodesnämnden har fått beredningsskrivelse för möjlig beredning och har inga synpunkter på 
föreslagna arvodesnivåer. 
 
Beredningsskrivelsen innehåller förslag till beslut om: 
- Justeringar i den politiska organisationen gällande krisledningsnämnden och 
kommunfullmäktiges beredningar 
- Revideringar av reglementen och arbetsordningar 
- Justeringar arvoden enligt beslut i kommunfullmäktige 2022-09-01 § 94/2022 
 
Beredningsskrivelsen föreslår följande: 

1. Arvoden för myndighetsnämnder och kommunfullmäktiges beredningar 
justeras enligt förslag och tidigare beslut i kommunfullmäktige. 
2. Förslag till revideringar i Arbetsordning för beredningar antas 
3. Förslag till revideringar i Kommunstyrelsens reglemente antas 
4. Förslag till revideringar i Arbetsbeskrivning för presidier antas 
5. Förslag till revideringar i Kommunfullmäktiges arbetsordning antas 
6. Förslag till revideringar i Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor antas 
7. Förslag till revideringar i Kungälvs kommuns pensionärsråd – reglemente 
antas 
8. Förslag till revideringar i Miljö- och byggnadsnämndens reglemente antas 
9. Förslag till revideringar i Reglemente för arvodesnämnden antas 
10. Förslag till revideringar i Reglemente för Sociala myndighetsnämnden antas 
11. Förslag till revideringar i Reglemente för överförmyndarnämnden antas 
12. Förslag till revideringar i reglemente för valnämnden antas 
13. Krisledningsnämnden utökas med tre ersättarplatser 
14. Beredningen för trygghet och stöd, beredningen för samhällsbyggnad och 
fritid samt beredningen för lärande och kultur utökas till 13 ledamöter  

 
Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse – Justeringar politisk organisation samt revideringar av arbetsordningar 
och reglementen 
Arbetsordning för beredningar 
Kommunstyrelsens reglemente 
Arbetsbeskrivning för presidier 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 
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Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor 
Kungälvs kommuns pensionärsråd – reglemente 
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
Reglemente för arvodesnämnden 
Reglemente för Sociala myndighetsnämnden 
Reglemente för överförmyndarnämnden 
Reglemente för pensionärsrådet 
Protokollsutdrag arvodesnämnden 
 
Yrkande 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut 

1. Arvoden för myndighetsnämnder och kommunfullmäktiges beredningar 
justeras enligt förslag och tidigare beslut i kommunfullmäktige. 
2. Förslag till revideringar i Arbetsordning för beredningar antas 
3. Förslag till revideringar i Kommunstyrelsens reglemente antas 
4. Förslag till revideringar i Arbetsbeskrivning för presidier antas 
5. Förslag till revideringar i Kommunfullmäktiges arbetsordning antas 
6. Förslag till revideringar i Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor antas 
7. Förslag till revideringar i Kungälvs kommuns pensionärsråd – reglemente 
antas 
8. Förslag till revideringar i Miljö- och byggnadsnämndens reglemente antas 
9. Förslag till revideringar i Reglemente för arvodesnämnden antas 
10. Förslag till revideringar i Reglemente för Sociala myndighetsnämnden antas 
11. Förslag till revideringar i Reglemente för överförmyndarnämnden antas 
12. Förslag till revideringar i reglemente för valnämnden antas 
13. Krisledningsnämnden utökas med tre ersättarplatser 
14. Beredningen för trygghet och stöd, beredningen för samhällsbyggnad och 
fritid samt beredningen för lärande och kultur utökas till 13 ledamöter 

__________ 
Samtliga närvarande ledamöter från Utvecklingspartiet reserverar sig mot beslutet och lämnar en gemensam 
anteckning till protokollet. Se bilaga. 
 

 Expedieras till Kommunkansliet, Förvaltningsledningen 
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 § 151/2022 

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen för mandatperioden 
2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 
Av beslut kring hur den politiska organisationen ska se ut för mandatperioden i Kungälvs 
kommun följer att kommunfullmäktige ska välja 17 ledamöter och 7 ersättare i 
styrelsen. Kommunfullmäktige ska också utse en ordförande, en förste vice ordförande och 
en andre vice ordförande.  

 
Kommunstyrelsens mandatperiod pågår från 2023-01-01 till 2026-12-31. 
 
Yrkanden och propositionsordning 
Anders Holmensköld (M), ordförande i valberedningen, konstaterar att det finns två förslag på 
oppositionsråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Greger Plannthin (SD) och Ove 
Wiktorsson (C). 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
utse Greger Plannthin (SD) till oppositionsråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.  
 
Omröstning begärs och är sluten då det gäller personval.  

 
Fullmäktige informeras om vilka krav som gäller för valsedlarna. Ledamöterna Gun-Marie 
Daun (KD) och Anna Vedin (M) utses till rösträknare. 
 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de 
röstande vid urnan. 

 
Omröstningsresultat  
Vid omröstningen avges 19 röster för Greger Plannthin (SD) och 11 röster för Ove 
Wiktorsson (C). 31 röster lämnas blanka. Kommunfullmäktige beslutar att utse Greger 
Plannthin (SD) till oppositionsråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. 
 
Yrkanden och propositionsordning 
Anders Holmensköld (M), ordförande i valberedningen, konstaterar att det finns två förslag på 
Oppositionsråd med ansvar för utbildningsfrågor, Patrik Ryberg (SD) och Erik Andreasson 
(V). 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
utse Patrik Ryberg (SD) till Oppositionsråd med ansvar för utbildningsfrågor. 
 
Omröstning begärs och är sluten då det gäller personval.  

 
Fullmäktige informeras om vilka krav som gäller för valsedlarna. Ledamöterna Gun-Marie 
Daun (KD) och Anna Vedin (M) utses till rösträknare. 
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De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de 
röstande vid urnan. 

 
Omröstningsresultat  
Vid omröstningen avges 19 röster för Patrik Ryberg och 11 röster för Erik Andreasson (V). 31 
röster lämnas blanka. Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Ryberg (SD) till 
Oppositionsråd med ansvar för utbildningsfrågor. 

 
Yrkanden och propositionsordning 
Anders Holmensköld (M), ordförande i valberedningen, konstaterar att det finns två förslag på 
Oppositionsråd för social- och omsorgsfrågor, Elisabeth Mattsson (L) och Laila Persson (UP). 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
utse Elisabeth Mattsson (L) till Oppositionsråd för social- och omsorgsfrågor. 
 
Omröstning begärs och är sluten då det gäller personval.  

 
Fullmäktige informeras om vilka krav som gäller för valsedlarna. Ledamöterna Gun-Marie 
Daun (KD) och Anna Vedin (M) utses till rösträknare. 
 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de 
röstande vid urnan. 

 
Omröstningsresultat  
Vid omröstningen avges 19 röster för Elisabeth Mattsson (L) och 11 röster för Laila Persson 
(UP)). 31 röster lämnas blanka. Kommunfullmäktige beslutar att utse Elisabeth Mattsson (L) 
till Oppositionsråd för social- och omsorgsfrågor. 

Beslut 

1. Till ledamöter i kommunstyrelsen utses: 
 
Miguel Odhner (S) 
Anders Holmensköld (M) 
Gun-Marie Daun (KD) 
Ove Wiktorsson (C) 
Pia Gillerstedt (S) 
Patrik Ryberg (SD) 
Anna Vedin (M) 
Elisabeth Mattsson (L) 
Jonas Andersson (S) 
Laila Persson (UP) 
Marcus Adiels (M) 
Greger Plannthin (SD) 
Emelie Gillberg (S) 
Erik Martinsson (MP) 
Michael Karlsson (L) 
Erik Andreasson (V) 
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Charlotta Windeman (M) 
 

2. Till ersättare i kommunstyrelsen utses: 
William Hult (S) 
Ilona Waern (KD) 
Jesper Eneroth (S)  
Mikael Wintell (UP) 
Rosmari Larsdotter (M) 
Gustav Mueller (M) 
Peter Skoglund Ferrari (SD) 

 
3. Miguel Odhner (S) utses till kommunstyrelsens ordförande tillika 

kommunalråd. 
 

4. Anders Holmensköld (M) utses till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
tillika kommunalråd för personal och finansfrågor. 

 
5. Gun-Marie Daun (KD) utses till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

tillika oppositionsråd.  
 

6. Följande ledamöter utses till kommunalråd: 
Pia Gillerstedt (S) Social- och omsorgsråd 
Jonas Andersson (S) Samhällsbyggnadsråd 
Anna Vedin (M) Utbildningsråd 
Greger Plannthin (SD) Oppositionsråd med ansvar för 
samhällsbyggnadsfrågor  
Patrik Ryberg (SD) Oppositionsråd med ansvar för utbildningsfrågor 
Elisabeth Mattsson (L) Oppositionsråd med ansvar för social- och 
omsorgsfrågor. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Soltak, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, internservice  

 För kännedom till  
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 § 152/2022 

Val av ledamöter till kommunrevisionen för mandatperioden 2023-2026 
(Dnr KS2022/2243) 

 
 Kommunfullmäktige ska välja sex ledamöter till kommunrevisionen. Kommunfullmäktige 

ska bland de valda revisorerna utse en ordförande och en vice ordförande. 
Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja den 
kommunala verksamheten. 
 
För val av revisorer gäller särskilda valbarhetsregler. Redovisningsskyldighet till kommunen 
eller landstinget/regionen är det grundläggande valbarhetshindret. En revisor kan inte ha 
uppdrag i styrelse, nämnd eller beredning och inte heller vara ledamot eller ersättare i 
fullmäktige. 
 
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat 
granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året 
i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. 

Beslut 
  1. Till ledamöter i kommunrevisionen utses: 

Göran Johansson (KD) 
Björn Brogren (S) 
Krister Jildén (S) 
Christina Carlsson (M) 
Thomas Karlsson (L) 
Anita Dentén (UP) 
 
2. Göran Johansson (KD) utses till ordförande i kommunrevisionen. 
 
3. Björn Brogren (S) utses till vice ordförande i kommunrevisionen 

__________ 
 
 

 Expedieras till Soltak, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, internservice  

 För kännedom till  
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 § 153/2022 

Val av ledamöter till demokratiberedningen för mandatperioden 2023-2026 
(Dnr KS2022/2243) 

 
Kommunfullmäktige ska välja ledamöter till demokratiberedningen. 
Demokratiberedningens rekommenderas bestå av gruppledare från varje parti representerat i 
kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges presidium 
är tillika presidium i demokratiberedningen. 
 
Demokratiberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod, 2022- 
10-15 till 2026-10-14. 

Beslut 

1. Följande personer utses till ledamöter i demokratiberedningen 
Thomas Alpner (M) 
Anna Vedin (M) 
Victoria Dahlqvist (SD) 
Ulrica Brogren (S) 
Ove Wiktorsson (C) 
Elisabeth Mattsson (L) 
Laila Persson (UP) 
Erik Andreasson (V) 
Lottie Lord (MP) 
Gun-Marie Daun (KD) 
 
2. Thomas Alpner (M) utses till ordförande i demokratiberedningen. 
3. Victoria Dahlqvist (SD) utses till vice ordförande i demokratiberedningen. 
__________ 
 
 

 Expedieras till Soltak, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, internservice  

 För kännedom till  
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 § 154/2022 

Val av ledamöter till beredningen för lärande och kultur för 
mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige skall välja 13 ledamöter till beredningen för lärande och kultur. Bland 
ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses. 
Beredningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod, d.v.s. 2022-10-15 
till 2026-10-14. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag valberedningen 

Beslut 

1. Följande personer utses till ledamöter i beredningen för lärande och kultur: 
Ulrica Brogren (S) 
Matilda Jansson (L) 
Monika Eliasson (M) 
Annette Gallo-Marchiando (V) 
Tobias Wallin (S) 
John Hansson (SD) 
Anders Thulin (M) 
Sammy Nygård (KD) 
Lennart Wennerblom (MP) 
Linda Langton Lengstrand (UP) 
Monica Haraldsson (M) 
Cecilia Olsson (L) 
My Jansson (S) 
 
2. Ulrica Brogren (S) utses till ordförande i beredningen för lärande och 
Kultur 
 
3. Matilda Jansson (L) utses till vice ordförande i beredningen för lärande och 
kultur 

__________ 
 
 

 Expedieras till Soltak, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, internservice  

 För kännedom till  
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 § 155/2022 

Val av ledamöter till beredningen för samhälle och fritid för 
mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige skall välja 13 ledamöter till beredningen för samhälle och fritid 
Bland ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses. 
Beredningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod, d.v.s. 2022-10-15 
– 2026-10-14. 

Beslut 
1. Följande personer utses till ledamöter i beredningen för samhälle och fritid 
Britta Malmberg (M) 
Eva Irjasdotter Sjögren (SD) 
Sandy Westergren (S) 
Patrik Renström (C) 
Tobias Andersson (M) 
Christoffer Dymlind (KD) 
Sandra Mathiason (S) 
Pierre Rehnlund (L) 
Louise Nilsson (M) 
Jan Tollesson (UP) 
Parker Ayewubo (S) 
Hans Lundin (SD) 
Sven-Erik Nilsson (M) 
 
2. Britta Malmberg (M) utses till ordförande i beredningen för samhälle och 
Fritid. 
 
3. Eva Irjasdotter Sjögren (SD) utses till vice ordförande i beredningen för 
samhälle och fritid. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Soltak, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, internservice  
 
 

 För kännedom till  
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 § 156/2022 

Val av ledamöter till beredningen för trygghet och stöd för 
mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige skall välja 12 ledamöter till beredningen för trygghet och stöd. Bland 
ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses. 
Beredningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod, d.v.s. 2022-10-15 
till 2026-10-14. 
 
Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag valberedningen 

Beslut 

1. Följande personer utses till ledamöter i beredningen för trygghet och stöd: 
Per-Ante Vikberg (S) 
Ronita Larsson (SD) 
Isabella Brogren (S) 
Lena Bjurström (C) 
Ingela Ferneborg (M) 
Jörgen Karlsson (KD) 
Michael Hennler (S) 
Kerstin Pettersson (L) 
Björn Hernius (M) 
Anna Waller (V) 
Birgitta Jähnke (S) 
Helena Pettersson (SD) 
Anna-Clara Stenström (M) 
 
2. Per-Ante Vikberg (S) utses till ordförande i beredningen för trygghet och 

stöd. 
 

3.  Ronita Larsson (SD) utses till vice ordförande i beredningen för trygghet och 
stöd. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Soltak, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, internservice  
 

 För kännedom till  
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 § 157/2022 

Val av krisledningsnämnd för mandatperioden 2023-2026 (Dnr 
KS2022/2243) 
Fullmäktige ska utse tre ledamöter och sex ersättare i krisledningsnämnden. Ledamöterna ska 
bestå av kommunstyrelsens presidium och ersättarna av kommunstyrelsens utskotts presidier. 

Beslut 

1. Följande tre personer utses till ledamöter i krisledningsnämnden: 
Miguel Odhner (S) 
Anders Holmensköld (M) 
Gun-Marie Daun (KD) 
 
2. Följande sex personer utses till ersättare i krisledningsnämnden 
Pia Gillerstedt (S)  
Jonas Andersson (S)  
Anna Vedin (M)  
Greger Plannthin (SD)  
Patrik Ryberg (SD)  
Elisabeth Mattsson (L)  
 
3. Miguel Odhner (S) utses till ordförande i krisledningsnämnden. 
 
4. Gun-Marie Daun (KD) utses till vice ordförande i krisledningsnämnden. 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Soltak, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, internservice  
 

 För kännedom till  

 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-24 
Sida 52 (83) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 158/2022 

Val av ledamöter och ersättare till sociala myndighetsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter och tre ersättare till sociala 
myndighetsnämnden. 
 
Dessutom ska fullmäktige bland de valda ledamöterna utse en ordförande, en förste vice 
ordförande och en andre vice ordförande. 
 
Nämndens mandatperiod pågår från 2023-01-01 till 2026-12-31 

Beslut 

1. Följande fem personer utses till ledamöter i sociala myndighetsnämnden: 
Mona Haugland (S) 
Robert Syrén (M) 
Morgan Persson (L) 
Camilla Haag (S) 
Andriette Bågenholm (V) 
 
2. Följande tre personer utses till ersättare i sociala myndighetsnämnden: 
Sara Mueller (M) 
Henrik Rudolvsson (L) 
Roberth Österman (M) 
 
3. Mona Haugland (S) utses till ordförande i sociala myndighetsnämnden. 
 
4. Robert Syrén (M) utses till 1:e vice ordförande i sociala 
myndighetsnämnden. 
 
5. Morgan Persson (L) utses till 2:e vice ordförande i sociala 
myndighetsnämnden. 

 
__________ 
 

Expedieras till Soltak, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, internservice  
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 § 159/2022 

Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnadsnämnden för 
mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter och fem ersättare till miljö- och 
byggnadsnämnden. Dessutom ska fullmäktige bland de valda ledamöterna utse en 
ordförande och en vice ordförande. 
 
Nämndens mandatperiod pågår från 2023-01-01 till 2026-12-31. 

Beslut 

1. Till ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden utses: 
Charlotta Windeman (M) 
Mats Frisell (S) 
Claes Andersson (L) 
Bengt Ludvig (S) 
Kenneth Frii (C) 
 
2. Till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden utses: 
Bo Franzon (M) 
Jim Lundgren (SD) 
Marie Johansen (MP) 
Henry Larsson (V) 
Susanne Jönsson (S) 
 
3. Charlotta Windeman (M) utses till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
4. Mats Frisell (S) utses till 1:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
5. Claes Andersson (L) utses till 2:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 
__________ 
 
 

 Expedieras till Soltak, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, internservice  
 

 För kännedom till  
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 § 160/2022 

Val av ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden för 
mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige ska välja tre ledamöter och tre ersättare till överförmyndarnämnden. 
Kommunfullmäktige ska dessutom bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en 
Vice ordförande. 
 
Nämndens mandatperiod pågår från 2023-01-01 till 2026-12-31 

Beslut 

1. Följande tre personer utses till ledamöter i överförmyndarnämnden: 
Bo Carlsson (S) 
Jörgen Karlsson (KD) 
Monica Haraldsson (M) 
 
2. Följande tre personer utses till ersättare i överförmyndarnämnden: 
Gun Abrahamsson (S) 
Anne-Lise Lindström (S) 
Anne-Christin Engwall (KD) 
 
3. Bo Carlsson (S) utses till ordförande i Överförmyndarnämnden. 
 
4. Jörgen Karlsson (KD) utses till vice ordförande i Överförmyndarnämnden. 
__________ 
 
 

 Expedieras till Soltak, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, internservice  
 

 För kännedom till  
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 § 161/2022 

Val av ledamöter till arvodesnämnden för mandatperioden 2023-2026 (Dnr 
KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige skall välja tre ledamöter till arvodesnämnden. Kommunfullmäktige ska 
dessutom bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en vice ordförande. 
Nämndens mandatperiod pågår från 2023-01-01 till 2026-12-31 

Beslut 

1. Följande tre personer utses till ledamöter i arvodesnämnden: 
Lars Windeman (M) 
Åsa Avenius (SD) 
Fredrik Schandorff (S) 
 
2. Lars Windeman (M) utses till ordförande i arvodesnämnden. 
 
3. Åsa Avenius (SD) utses till vice ordförande i arvodesnämnden. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Soltak, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, internservice  
 

 För kännedom till  
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 § 162/2022 

Val av ledamöter och ersättare till valnämnden för mandatperioden 2023-
2026 (Dnr KS2022/2243) 

 
Kommunfullmäktige ska välja sju ledamöter och sju ersättare till valnämnden. Dessutom ska 
fullmäktige bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en vice ordförande. 
Nämndens mandatperiod pågår från 2023-01-01 till 2026-12-31 

Beslut 

1. Följande sju personer utses till ledamöter i valnämnden: 
Billy Kaldemark (S) 
Rolf Carlsson (SD) 
Ove Johansson Winblad (S) 
Henrik Rudolvsson (L) 
Gabriella Banehag (M) 
Lillemor Parkström (M) 
Knut Nordin (V) 
 
2. Följande sju personer utses till ersättare i valnämnden: 
Peter Gustafsson (S) 
Fredrik Schandorff (S) 
Irma Polgary (M) 
Erik Pilbom (KD) 
Kurt Olsson (C) 
Hans Lundin (SD) 
Mikael Lunneblad (MP) 
 
3. Billy Kaldemark (S) utses till ordförande i valnämnden. 
 
4. Rolf Carlsson (SD) utses till vice ordförande i valnämnden. 
__________ 
 
 

 Expedieras till Soltak, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, internservice  
 

 För kännedom till  

 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-24 
Sida 57 (83) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 163/2022 

Val av ombud till bolagstämma samt styrelse till kommunens vilande 
bolag Bagahus AB (Dnr KS2022/2243) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse en styrelse bestående av tre personer till kommunens vilande 
Bolag, Bagahus AB. Av styrelsens ledamöter ska utses en ordförande och 
en vice ordförande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Val av ombud till bolagstämma samt styrelse till 
kommunens vilande bolag Bagahus AB 
Bilaga Protokollsutdrag - Val av ombud till bolagstämma samt styrelse till 
kommunens vilande bolag Bagahus AB - Kommunfullmäktiges valberedning 

Beslut 

1. Ove Wiktorsson (C) väljs till ombud vid Bagahus AB:s bolagsstämma. Vid förfall av 
Ove Wiktorsson (C) går Erik Andreasson (V) in som ersättare. 
 
2. Följande tre personer utses till ledamöter i styrelsen för Bagahus AB. 
Miguel Odhner (S) 
Anders Holmensköld (M) 
Gun-Marie Daun (KD) 
 
3. Miguel Odhner (S) utses till ordförande i Bagahus AB:s styrelse. 
 
4. Gun-Marie Daun (KD) utses till vice ordförande i Bagahus AB:s styrelse. 
__________ 
 
Expedieras till:   Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön 
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 § 164/2022 

Val av ombud till bolagstämma samt ersättare till styrelsen för Gryaab AB 
för mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 

 
Kommunfullmäktige ska välja ett ordinarie ombud och en ersättare till Gryaab AB:s 
bolagsstämma samt en ersättare till styrelsen. 

Beslut 

1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud vid Gryaab AB:s bolagsstämma. Vid 
förfall för Miguel Odhner (S) går Anders Holmensköld (M) in som 
ersättare. 
 
2. Platsen som ersättare i Gryaab AB:s styrelse lämnas vakant tills vidare. 
__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, Gryaab AB 

 För kännedom till  
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 § 165/2022 

Val av ombud till bolagstämma samt styrelse till AB Kongahälla (Dnr 
KS2022/2243) 

 
Kommunfullmäktige ska välja ett antal ledamöter till Aktiebolaget Kongahällas styrelse. Bland 
ledamöterna ska en ordförande och två vice ordförande utses. Enligt bolagspolicyn 
bör styrelsens sammansättning se ut enligt följande: 
 
I koncernens moderbolag utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i 
förekommande fall suppleanter. I styrelsen bör kommunstyrelsens presidium ingå. 
Moderbolagets styrelse bör vara representerat i dotterbolagens styrelser, lämpligtvis i form av presidium. 
Kommunfullmäktige behöver även utse ett ombud till bolagstämma för Aktiebolaget 
Kongahälla. 
 
Nuvarande bolagsstyrelser sitter fram till årsstämma 2023. Vald styrelse sitter från och med val 
vid årsstämma 2023 till och med första årsstämma efter val 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag valberedningen 

Beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses: 
Miguel Odhner (S) 
Anders Holmensköld (M) 
Gun-Marie Daun (KD) 
Fredrik Gullbrantz (S) 
Pierre Syrén (SD) 
Mikael Malm (M) 
Thomas Loong (L) 
 
2. Till ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses Miguel Odhner 
(S) 
 
3. Till förste vice ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses 
Anders Holmensköld (M) 
 
4. Till andre vice ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses Gun-
Marie Daun (KD) 
 
5. Till ombud till bolagstämma för Aktiebolaget Kongahälla utses Daniel 
Tengwall (S) 

__________ 
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 Expedieras till Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, 

 För kännedom till  
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 § 166/2022 

Val av ombud till bolagstämma samt ledamot till styrelsen för Renova AB 
för mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige ska utse ett ombud till Renova AB:s bolagsstämma samt en ledamot till 
styrelsen. 

Beslut 

1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud vid Renova AB:s bolagsstämma. Vid 
förfall för Miguel Odhner (S) går Anders Holmensköld (M) in som 
ersättare. 
 
2. Bernt Lundborg (S) utses till ledamot i Renova AB:s styrelse. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, Renova AB 

 För kännedom till  
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 § 167/2022 

Val av ledamöter till stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse (Dnr 
KS2022/2243) 

 
Kommunfullmäktige ska välja sju ledamöter till stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse. Bland 
ledamöterna ska en ordförande utses, styrelsen väljer sedan själv vice ordförande.  

Beslut 

1. Följande sju personer utses till ledamöter i stiftelsen Kungälvsbostäders 
styrelse: 
Birgitta Jähnke (S) 
Mike Höglund (S) 
Torbjörn Kvarefelt (M) 
Ulrika Lutz (M) 
Simon Johansson (L) 
Eva Irjasdotter Sjögren (SD) 
Kenneth Gustafson (V) 
 
1. Birgitta Jähnke (S) utses till ordförande i stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, Kungälvsbostäder 

 För kännedom till  

 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-24 
Sida 63 (83) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 168/2022 

Val av ledamöter och ersättare till Bohus Räddningstjänstförbund (Borf) 
för mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 

 
Kommunfullmäktige skall utse 2 ledamöter och 2 ersättare till Bohus 
Räddningstjänstförbund. Direktionen består av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare, 
varav kommunfullmäktige i Ale kommun och i Kungälvs kommun vardera utser två (2) 
ledamöter och två (2) ersättare. 
 
Observera att de ledamöter och ersättare som väljs till ett kommunalförbund ska vara 
antigen ledamot eller ersättare i kommunens fullmäktige. En förbundsmedlem får till 
ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller 

ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. 

Beslut 

Följande två personer utses till ledamöter i direktionen för Bohus 
Räddningstjänstförbund: 
Peter Harrysson (M) 
Glenn Linhem (L) 
 
2. Följande två personer utses till ersättare i direktionen för Bohus 
Räddningstjänstförbund: 
Cathrine Månsson (S) 
Thomas Loong (L) 
 
3. Peter Harrysson (M) utses till ordförande/vice ordförande. 
4. Valet gäller för mandatperioden eller tills förbundet upphör. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, Borf 

 För kännedom till  
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 § 169/2022 

Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter till Bohusläns Kommunala 
exploaterings AB (BOKAB) för mandatperioden 2023-2026 (Dnr 
KS2022/2243) 

 
Kommunfullmäktige ska välja ett ombud till Bohusläns Kommunala Exploaterings AB 
(BOKAB) bolagsstämma för mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2026. 
Kommunfullmäktige ska för samma period välja fem ledamöter till BOKAB:s styrelse. Bland 
styrelsens medlemmar ska en ordförande och en vice ordförande utses. 
 
Nuvarande bolagsstyrelser sitter fram till årsstämma 2023. Vald styrelse sitter från och med 
val vid årsstämma 2023 till och med första årsstämma efter val 2026. 

Beslut 

1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud vid Bohusläns Kommunala 
Exploaterings AB bolagsstämma. Vid förfall för Miguel Odhner (S) går 
Anders Holmensköld (M) in som ersättare. 
 
2. Följande fem personer utses till ledamöter i Bohusläns Kommunala Exploaterings AB 
(BOKAB) styrelse: 
Mikael Malm (M) 
Thomas Loong (L) 
Lennart Martinsson (S) 
Cathrine Månsson (S) 
Roger Boström (C) 
 
3. Mikael Malm (M) utses till ordförande i Bohusläns Kommunala Exploaterings AB 
 
4. Thomas Loong (L)utses till vice ordförande i Bohusläns Kommunala Exploaterings AB 
(BOKAB) styrelse. 
__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, Bokab 

 För kännedom till  
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 § 170/2022 

Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter till Kungälv Energi 
Entreprenad och Service AB och Kungälv energi produktion AB för 
mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige ska välja ombud till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB och 
Kungälv energiproduktion AB:s bolagsstämmor. Kommunfullmäktige ska även välja sju 
ledamöter till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB och Kungälv energiproduktion AB 
styrelser samt bland styrelsernas ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande. 
 
Vald styrelse sitter från och med val vid bolagsstämma 2022 till och med första årsstämma 
efter val 2026. 

Beslut 

1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud vid Kungälv Energi Entreprenad och Service AB och 
Kungälv energiproduktion AB bolagsstämmor. Vid förfall för Miguel Odhner (S) går 
Anders Holmensköld (M) in som ersättare. 
 
2. Följande sju personer utses till ledamöter i Kungälv Energi Entreprenad och Service AB 
och Kungälv energiproduktion AB styrelser: 
Fredrik Gullbrantz (S) 
Ulrika Winblad (S) 
Rune Olsson (M) 
Erik Ekman (L) 
Lars Eriksson (UP) 
Pierre Syrén (SD) 
Felix Marninger (MP) 
 
3. Fredrik Gullbrantz (S)utses till ordförande i Kungälv Energi Entreprenad och Service AB 
och Kungälv energiproduktion AB. 
 
4. Pierre Syrén (SD) utses till vice ordförande i Kungälv Energi Entreprenad och Service AB 
och Kungälv energiproduktion AB. 
__________ 
 
 

 Expedieras till Kungälv Energi, Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, 

 För kännedom till  
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 § 171/2022 

Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter till Kungälv Energi AB 
och Kungälv Närenergi AB, för mandatperioden 2023-2026 (Dnr 
KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige ska välja ombud Kungälv Energi AB och Kungälv Närenergi AB:s 
bolagsstämmor för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Kommunfullmäktige ska för 
samma period välja sju ledamöter till Kungälv Energi AB och Kungälv Närenergi AB:s 
bolagsstämmor styrelser samt bland styrelsernas ledamöter utse en ordförande och en vice 
ordförande. 
 
Nuvarande bolagsstyrelser sitter fram till årsstämma 2023. Vald styrelse sitter från och med 
val vid årsstämma 2023 till och med första årsstämma efter val 2026. 

Beslut 

1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud vid Kungälv Energi AB och Kungälv 
Närenergi AB:s bolagsstämmor. Vid förfall för Miguel Odhner (S) går Anders 
Holmensköld (M) in som ersättare. 
 
2. Följande sju personer utses till ledamöter i Kungälv Energi AB:s och Kungälv 
Närenergi AB:s styrelser: 
Fredrik Gullbrantz (S) 
Ulrika Winblad (S) 
Rune Olsson (M) 
Erik Ekman (L) 
Lars Eriksson (UP) 
Pierre Syrén (SD) 
Felix Marninger (MP) 
 
3. Fredrik Gullbrantz (S) utses till ordförande i Kungälv Energi AB och 

Kungälv Närenergi AB. 
 

4. Pierre Syrén (SD) utses till vice ordförande i Kungälv Energi AB och 
Kungälv Närenergi AB. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Karolina Lovric Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, 

 För kännedom till  
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 § 172/2022 

Val av ombud till bolagsstämma samt ledamöter och ersättare till Förbo 
ABs styrelse för mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige ska välja ett ombud till Förbo AB:s bolagsstämma samt en ledamot och två 
ersättare till styrelsen för mandatperioden 2023-2026. 

Beslut 
1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud vid Förbo AB:s bolagsstämma. Vid förfall för 
Miguel Odhner (S) går Anders Holmensköld (M) in som ersättare. 
 
2. Thomas Alpner (M) utses till ledamot i Förbo AB:s styrelse. 
 
3. Daniel Tengwall (S) och Victoria Dahlqvist (SD) utses till ersättare i Förbo AB:s 
styrelse. 
__________ 
 
 

 Expedieras till Förbo 

 För kännedom till  

 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-24 
Sida 68 (83) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 173/2022 

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar (Dnr KS2022/2243) 
 

Enligt 4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska Länsstyrelsen bestämma antalet 
gode män vid fastighetsbildningsförrättningar. Enligt samma lagrum utses gode män genom 
val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga om 
tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. God man utses för 
fyra år, dvs. för tiden den 1 januari 2023 – den 31 december 2026. 
 
Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl tätortsförhållanden som 
jordbruks- och skogsbruksfrågor. Kungälvs kommun ska välja 4 personer som gode män för 
tätortsförhållanden och 3 personer för jordbruks- och skogsbruksfrågor. 

Beslut 
1. Följande fyra personer utses till gode män vid lantmäteriförrättningar (tätort): 
Bengt Ludvig (S) 
Björn Hernius (M) 
Claes Andersson (L) 
Ove Wiktorsson (C) 
 
2. Följande tre personer utses till gode män vid lantmäteriförrättningar 
(jordbruk och skogsbruk): 
Bengt Ludvig (S) 
Claes Andersson (L) 
Ove Wiktorsson (C) 

__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön 
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 § 174/2022 

Val till GR:s förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 (Dnr 
KS2022/2243) 

 
Kungälvs kommun ska utse tre ledamöter och tre ersättare till Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige. Kungälvs kommun ska nominera två ledamöter till Göteborgsregionens 
förbundsstyrelse. Utöver detta ska kommunen utse en ledamot i vardera av 
beredningsgrupperna för arbetsmarknad, miljö- och samhällsbyggnad samt social välfärd. 

Beslut 

1. Till ledamöter i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige utses: 
Miguel Odhner (S) 
Pia Gillerstedt (S) 
Victoria Dahlqvist (SD) 
 
2. Till ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 
Anders Holmensköld (M) 
Anna Vedin (M) 
Thomas Loong (L) 
 
3. Till ledamöter i Göteborgsregionens förbundsstyrelse utses Gun-Marie 
Daun (KD) och Miguel Odhner (S). 
 
4. Till ledamot i Beredningsgruppen för arbetsmarknad i utses Anders 
Holmensköld (M) - Nomineras till ordförande för beredningsgruppen. 
 
5. Till ledamot i Beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad utses 
Jonas Andersson (S) – Nomineras till ordförande för beredningsgruppen. 
 
6. Till ledamot i Beredningsgruppen för social välfärd utses Pia Gillerstedt (S) - 
Nomineras till ordförande för beredningsgruppen. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 175/2022 

Val av ledamot till Nordiska folkhögskolans styrelse (Dnr KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot till Nordiska folkhögskolans styrelse. 

Beslut 

Till ledamot i Nordiska Folkhögskolan utses William Hult (S) 
__________ 
 
 

 Expedieras till Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, Soltak Lön 

 För kännedom till  
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 § 176/2022 

Val till förvaltningshögskolans råd för forskning och 
fördjupningsutbildning (Dnr KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till förvaltningshögskolans råd för 
forskning och fördjupningsutbildning. 

Beslut 

1. Erik Martinsson (MP) utses till ledamot vid förvaltningshögskolans råd för 
forskning och fördjupningsutbildning. 
2. Anna Vedin (M) utses till ersättare vid förvaltningshögskolans råd för 
forskning och fördjupningsutbildning. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Jonna Bakkum, Sandra Caspersson 

 För kännedom till  
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 § 177/2022 

Val av representanter till kommunernas internationella miljöorganisation 
(KIMO) (Dnr KS2022/2243) 

 
Kommunfullmäktige ska utse två representanter till kommunernas internationella 
miljöorganisation (KIMO). 

Beslut 
Inger Wessel (L) och Erik Martinsson (MP) utses till representanter till 
kommunernas internationella miljöorganisation (KIMO). 

__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Jonna Bakkum 

 För kännedom till  
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 § 178/2022 

Val av ledamot och ombud till Götaälvdalens vattenvårdsförbund (Dnr 
KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige ska utse ett ombud och en ledamot till Götaälvdalens vattenvårdsförbund. 

Beslut 
  1. Michael Hennler (S) utses till ombud för Götaälvdalens vattenvårdsförbund. 

2. Jesper Eneroth (S) utses till ledamot i Götaälvdalens vattenvårdsförbunds 
styrelse. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Jonna Bakkum 

 För kännedom till  
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 § 179/2022 

Val av ledamot och ersättare till Tolkförmedling Väst (Dnr KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till förbundets direktion. 
Observera att de ledamöter och ersättare som väljs till ett kommunalförbund ska vara 
antigen ledamot eller ersättare i kommunens fullmäktige. En förbundsmedlem får till 
ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller 
ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. 

Beslut 

1. Lennart Martinsson (S) utses till ledamot i Tolkförmedling Väst. 
2. Ulrica Brogren (S) utses till ersättare i Tolkförmedling Väst. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 180/2022 

Val av ledamot till samordningsförbundets styrelse för mandatperioden 
2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 

 
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot till samordningsförbundets Älv & Kusts styrelse. 

Beslut 
Pia Gillerstedt (S) utses till ledamot i Samordningsförbundet Älv & Kusts styrelse. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 181/2022 

Val av ledamöter till ekonomiberedningen för mandatperioden 2023-2026 
(Dnr KS2022/2243) 

 
Kommunfullmäktige skall välja 9 ledamöter till ekonomiberedningen. Bland ledamöterna 
ska en ordförande och en vice ordförande utses. 
Beredningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod, d.v.s. 2022-10-15 
till 2026-10-14. 

Beslut 

1. Följande personer utses till ledamöter i ekonomiberedningen: 
Daniel Tengwall (S) 
Eva Qvistgaard (L) 
Lennart Jonsson (M) 
Ronita Larsson (SD) 
Erika Sjöblom (S) 
Fredrik Daun (KD) 
Simon Pasula (M) 
Roy Svensson (UP) 
Benny Lindström (S) 
 
2. Daniel Tengwall (S) utses till ordförande i ekonomiberedningen tillika ekonomiråd. 

 
3. Eva Qvistgaard (L) utses till vice ordförande i ekonomiberedningen. 
 
4. Följande personer får adjungerade platser i ekonomiberedningen: 

Hans Torvald (C) 
Andreas Antelid (V) 
Felix Marninger (MP) 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 182/2022 

Val till Bohuskustens vattenvårdsförbund 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 
 

Kommunfullmäktige ska utse ett ombud, en ledamot samt en ersättare till Bohuskustens 
vattenvårdsförbund. 

Beslut 

1. Sandy Westergren (S) utses till ombud i Bohuskustens vattenvårdsförbund. 
2. Bernt Lundborg (S) utses till ledamot i Bohuskustens vattenvårdsförbund. 
3. Karl-Johan Bondesson (MP) utses till ersättare i Bohuskustens 
vattenvårdsförbund. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Sandra Caspersson, Jonna Bakkum 
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 § 183/2022 

Val av begravningsförrättare (Dnr KS2022/2243) 
 

Kommunfullmäktige ska välja borgerliga begravningsförrättare. En begravningsförrättare ska i 
samråd med anhöriga stå till tjänst med att utforma och förrätta en värdig och högtidlig 
begravningsceremoni. 

Beslut 

1. Till Begravningsförrättare utses Anna-Clara Stenström (M) och Lottie Lord 
(MP). 

__________ 
 
 

 Expedieras till Länsstyrelsen, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson 

 För kännedom till  

 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-24 
Sida 79 (83) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 184/2022 

Sammanträdestider 2023 (Dnr KS2022/2059) 
Sammanträdestiderna för den politiska organisationen fastställs årligen av respektive instans. 
Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från förvaltningens årshjul och ärendeflödet mot 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hänsyn tas till den ekonomiska boksluts- och 
budgetprocessen. Kanslienheten har med utgångspunkt i det beredningsförfarande som 
behövs för ett effektivt beslutsfattande utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2023 för 
kommunstyrelsen med utskott och kommunfullmäktige med beredningar. 
 
Kommunfullmäktige med beredningar och kommunstyrelsen med utskott rekommenderas 
att anta förslaget till sammanträdestider. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2023 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar klockan 17.00 (om inget 
annat anges) i sessionssalen Stadshuset, den: 26 januari, 2 mars, 30 mars, 4 
maj, 29 juni, 31 augusti, 5 oktober, 2 november, 7 december. 
 
2. Beredningen för trygghet och stöd (BTS) sammanträder på onsdagar (om 
inget annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 15 mars, 26 april, 31 maj, 23 
augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november. 
 
3. Beredningen för samhälle och fritid (BSF) sammanträder på onsdagar (om 
inget annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 15 mars, 26 april, 31 maj, 23 
augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november 
 
4. Beredningen för lärande och kultur (BLK) sammanträder på onsdagar (om 
inget annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 15 mars, 26 april, 31 maj, 23 
augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november 
 
5. Ekonomiberedningen (EB) sammanträder på torsdagar (om inget annat 
anges) den: 19 januari, 23 februari, 16 mars, 27 april, 1 juni, 23 augusti, 28 
september, 26 oktober, 23 november 
 
6. Demokratiberedningen (DB) sammanträder på torsdagar (om inget annat 
anges) den: 19 januari, 23 februari, 16 mars, 27 april, 1 juni, 23 augusti, 28 
september, 26 oktober, 23 november. 

__________ 
 
 

 Expedieras till: Kommunkansliet 
För kännedom till: Kundcenter, Internservice, Förvaltningsledningen 
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 § 185/2022 

Förvärv av Intendenten 5, Kvarter 14 (Dnr KS2015/1732) 
 Ärendet justerades omedelbart och återfinns i ett separat protokoll.  
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 § 186/2022 

Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter och ersättare till styrelsen 
för SOLTAK AB för mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 

 
Kommunfullmäktige ska utse ett ombud samt en ersättare till ombudet i Styrelsen för Soltak 
AB. Vidare ska 1 ledamot och 1 ersättare utses, samt en representant i ägarrådet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag valberedningen 

Beslut 

1. Till ombud Soltak AB utses Miguel Odhner. Som ersättare till ombudet 
utses Anders Holmensköld. 
2. Anders Holmensköld (M) utses till representant i ägarrådet. 
3. Till ledamot i Soltak AB:s styrelse utses Åke Sparringsjö (S). 
4. Till ersättare i Soltak AB:s styrelse utses Peter Harrysson (M). 

__________ 
 
 

 Expedieras till SOLTAK, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson 
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 § 187/2022 
Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter till Bohusläns förvaltnings 
AB (BOFAB) för mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243) 
Kommunfullmäktige ska välja två ledamöter till Bohusläns Förvaltnings AB (BOFAB) styrelse. 
Bland styrelsens medlemmar ska en ordförande och en vice ordförande 
 
Vald styrelse sitter från och med val vid bolagsstämma 2022 till och med första årsstämma 
efter val 2026. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 

Beslut 

1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud vid Bohusläns Kommunala Exploaterings AB 
bolagsstämma. Vid förfall för Miguel Odhner (S) går Anders Holmensköld (M) in som 
ersättare. 
 
2. Följande två personer utses till ledamöter i Bohusläns Förvaltnings AB (BOFAB) styrelse: 
Mikael Malm (M) 
Thomas Loong (L) 
 
3. Mikael Malm (M) utses till ordförande i Bohusläns Förvaltnings AB (BOFAB) 
 
4. Thomas Loong (L)utses till vice ordförande i Bohusläns Förvaltnings AB (BOFAB) 
styrelse. 
__________ 
 
 

 Expedieras till Karolina Lovric 

 För kännedom till  
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 § 188/2022 
Val av ledamöter till Rollsbo västerhöjd Tomt 1 AB, Rollsbo västerhöjd 
Tomt 4 AB, Rollsbo västerhöjd Tomt 5 AB, Rollsbo västerhöjd Tomt 8 AB 
Rollsbo västerhöjd Tomt 12A AB, Rollsbo västerhöjd Tomt 12B AB 
Solbräcke Kullen AB, Rollsbo Västerhöjd Tomt 120 AB, Solbräcke Kullen 1 AB (Dnr 
KS2022/2243)  
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till Bohusläns Kommunala 
Exploaterings AB (BOFAB) dotterbolag: Rollsbo västerhöjd Tomt 1 AB, Rollsbo västerhöjd 
Tomt 4 AB, Rollsbo västerhöjd Tomt 5 AB, Rollsbo västerhöjd Tomt 8 AB 
Rollsbo västerhöjd Tomt 12A AB, Rollsbo västerhöjd Tomt 12B AB 
Solbräcke Kullen AB, Rollsbo Västerhöjd Tomt 120 AB, Solbräcke Kullen 1 AB. 
 
Vald styrelse sitter från och med val vid bolagsstämma 2022 till och med första årsstämma 
efter val 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 

Beslut 
1. För bolagen Rollsbo västerhöjd Tomt 1 AB, Rollsbo västerhöjd Tomt 4 AB, Rollsbo västerhöjd 

Tomt 5 AB, Rollsbo västerhöjd Tomt 8 AB Rollsbo västerhöjd Tomt 12A AB, Rollsbo västerhöjd 
Tomt 12B AB Solbräcke Kullen AB, Rollsbo Västerhöjd Tomt 120 AB, Solbräcke Kullen 1 AB 
utses Lars Pettersson till ledamot och Claes Hellström till ersättare. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Karolina Lovric 

 För kännedom till  

 
 
 



Anteckning till protokollet avseende ärende; § 185/2022, Förvärv av Intendenten 5, 

kvarter 14 (Dnr KS2015/1732); 

 

Utvecklingspartiet lämnar följande anteckning och reservation i ovan angivna ärende  

Vi reserverar oss mot beslutet av flera skäl; 

1 Detta ärende tillkom till dagordningen för sent för att alla ledamöter ska ha rimliga 

förutsättningar att sätta sig in i ett ärende av denna dignitet. Inte heller har alla tillgång till 

dessa handlingar via First Agenda (ännu), och har därför inte kunnat sätta sig in i ärendet 

överhuvudtaget. Detta gör det omöjligt att ta ställning i frågan och fatta beslut.  

2 Under mötet framkom muntligt att köpet av ”Fastigheten Intendenten ” endast avser 

byggrätt medan avtalet i sig genomgående brukar begreppet ”fastighet”. Skillnaden mellan 

dessa begrepp är milsvid och det är ytterst olyckligt att det nu finns ett beslut om att 

köpa/investera i något som kan vara en byggrätt eller en fastighet 

3 Det finns ett flertal oklarheter även i själva avtalet och det leder till att innebörden och 

konsekvenserna av det nu fattade beslutet inte går att överblicka för närvarande. 

 

Utvecklingspartiet menar sammanfattningsvis att avtalet borde gåtts igenom i sin helhet, att 

handlingarna borde kommit ledamöterna tillhanda med god framförhållning, och att det 

måste tydliggöras vad detta beslut nu rent konkret innebär, för förvaltningen och för våra 

medborgare. Allt detta borde gjorts innan beslutet fattades. Att köpa en fastighet eller 

byggrätt i denna tid av ekonomisk osäkerhet bör vara noga genomtänkt och väl förberett. 

Framför allt är det viktigt att veta vad som faktiskt beslutas om. Att få handlingar kl 19:15 

kvällen innan ett sådant beslut är oacceptabelt och mot bakgrund av att det kommer att 

vara ytterligare två fullmäktigemöten innan årsskiftet, varav ett redan kommande vecka, 

borde ledamöterna fått möjlighet att läsa in sig ordentligt på detta ärende. 

 

Utvecklingspartiets fullmäktige grupp. 



Anteckning till protokollet avseende ärende nr 29, 2022-488, justering politisk 

organisation samt revidering av arbetsordningar och reglementen 

 

Utvecklingspartiet lämnar följande anteckning och reservation i ovanstående ärende; 

Vi är helt för att det sker en översyn av såväl arbetsordningar som reglementen. Dock måste 

vi reagera när det samtidigt innebär höjning av arvoden, att det blir fler politiska uppdrag, 

”poster” som ska arvoderas. Detta samtidigt som det pratas om en återhållsamhet i 

kommande lönerörelse, medarbetare som gör allt de kan för att hålla budget, inte sällan på 

bekostnad av sig själva. Inte minst sticker det i ögonen med tanke på att en särskilt utsatt 

grupp, de som har daglig verksamhet genom LSS beslut, inte har fått en höjning av sin 

dagersättning sedan 2009. Det är inte att leda genom att föregå med gott exempel och vi 

ifrågasätter detta å det starkaste! 

Vi anser det också orimligt att generellt höja arvoden för uppdrag såsom ordförande och vice 

ordförande i de beredningar som nu finns för innevarande mandatperiod. Detta mot 

bakgrund av att ”tyngden” i dessa uppdrag varierar i arbetsbelastning och tidsåtgång. Det 

som framfördes av kommunstyrelsens ordförande; ”De som åter sig ett uppdrag skall veta 

förutsättningarna”, delar vi men det måste finnas en grund för detta, med 

uppdragsbeskrivning som tydliggör vad som motiverar att samtliga dessa poster har samma 

arvodesnivå. Det är också viktigt att det kopplas till arbetsordningen och där motiveras 

eftersom uppdragens omfattning inte är desamma. Ur ett demokratiperspektiv hade det, 

utifrån ovanstående retorik, varit klädsamt om väljarna upplysts om att det var aktuellt med 

höjning av arvoden till dem med politiska uppdrag eftersom det de facto är väljarna som 

betalar för dessa höjningar. Det framgår inte på ett lätt sätt för väljarna i vare sig kallelser 

eller mötesanteckningar och de har därmed inte heller haft möjlighet att framföra 

synpunkter eller ställa frågor kring detta. 

 

Under den lågkonjunktur vi nu är på väg in i är det inte mer än rätt att se över samtliga 

kostnader kommunen har och i samband med det sätta det i relation till höjda arvoden för 

politiker. Att vara politiker innebär ett stort ansvar men även att föregå med gott exempel.  

Det har nämnts att förvaltningen bör ta höjd för lågkonjunkturen, se över alla kostnader och 

effektivisera där det är möjligt, vilket är helt i sin ordning. Här har vi alla ett gemensamt 

ansvar. Att i detta läge införa fler (politiska), poster och höja arvoden är något som 

Utvecklingspartiet inte står bakom.  

Dessvärre är vi ett litet parti och vi har små möjligheter att påverka de beslut som fattas, vi 

kommer trots det att verka för en omfördelning och sänka arvoden för politiska uppdrag och 

istället höja ersättningen för dem som får minst.  

 

Utvecklingspartiets fullmäktige grupp 


