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Beslutande Camilla Haag (S)  
 Miguel Odhner (S)  
 Sandra Mathiasson (S)  
 Parker Ayewubo (S) Ersätter Jesper Eneroth (S) 
 Bernt Lundborg (S) Ersätter Ulrika Winblad (S) 
 Jonas Andersson (S)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Billy Kaldemark (S)  
 Birgitta Jähnke (S) Ersätter Ingela Rossi (S) 
 William Hult (S)  
 Emelie Gillberg (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S)  
 Ulrica Brogren (S)  
 Sandy Westergren (S)  
 Mona Haugland (S)  
 Daniel Tengvall (S)  
 Tobias Wallin (S)  
 Anders Holmensköld (M)  
 Anna Vedin (M)  
 Thomas Alpner (M)  
 Britta Malmberg (M)  
 Sven-Erik Nilsson (M) Ersätter Marcus Adiels (M) 
 Sara Mueller (M)  
 Simon Pasula (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Lennart Jonsson (M) Ersätter Bo Franzon (M) 
 Ingela Ferneborg (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Roberth Österman (M)  
 Victoria Dahlqvist (SD)   
 Greger Plannthin (SD)  
 Patrik Ryberg (SD)  
 Niklas Andersson (SD)  
 Ronita Larsson (SD)  
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 Rolf Carlsson (SD)  
 Eva Irjasdotter Sjögren (SD)  
 Pierre Syrén (SD)  
 Helena Pettersson (SD)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 Peter Skoglund Ferrari (SD) Ersätter Jim Lundgren (SD) 
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Sammy Nygård (KD) Ersätter Ilona Waern (KD) 
 Christoffer Dymlind (KD) Ersätter Fredrik Daun (KD) 
 Johan Björnhager (KD)  
 Cecilia Olsson (L) Ersätter Elisabet Mattsson (L) 
 Michael Karlsson (L)  
 Pierre Rehnlund (L) Ersätter Matilda Jansson (L) 
 Thomas Loong (L)  
 Martin Ottosson (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Maria Pehrson (UP)  
 Helén Sandström (UP) Ersätter Ancy Wahlgren (UP) 
 Erik Andreasson (V)  
 Andriette Bågenholm (V)  
 Andreas Antelid (V)  
 Anette Gallo-Marchiando (V)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Lena Bjurström (C)  
 Patrik Renström (C)  
 Erik Martinsson (MP)   
 Felix Marninger (MP) Ersätter Lottie Lord (MP) 

 
Ersättare Ove Johansson Winblad (S)  
 My Jansson (S)  
 Lennart Martinsson (S)  
 Maria Steen (S)  
 Peter Harrysson (M)  
 Anna Waller (V)  
 Anders Åkerström (C)  
 Yvonne Norlén (C)  
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Sekreterare 
  Paragraf 189–201 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Gun-Marie Daun (KD)  
   
Justerande   
 Erik Martinsson (MP)  

 
Ej närvarande Erika Sjöblom (S)  
 Cathrine Månsson (S)  
 Monica Haraldsson (M)  
 Rose-Marie Larsdotter (M)  
 Tobias Andersson (M)  
 John Hansson (SD)  
 Sylvia Strid (SD)  
 Homan Amiri (SD)  
 Laila Ström (SD)  
 Bertil Augustsson (SD)  
 Mikael Wintell (UP)  
 Knut Nordin (V)  
 Marie Johansen (MP)  
 Jesper Eneroth (S)  
 Ulrika Winblad (S)  
 Ingela Rossi (S)  
 Marcus Adiels (M)  
 Bo Franzon (M)  
 Jim Lundgren (SD)  
 Ilona Waern (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Elisabet Mattsson (L)  
 Matilda Jansson (L)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Lottie Lord (MP)  

 

 
  

Övriga deltagare Haleh Lindqvist, kommundirektör  
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 § 189/2022 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 
 Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) och Erik Martinsson (MP).   

Beslut 

Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) och Erik Martinsson (MP). 
Ordförande meddelar att protokollet justeras på måndag den 5 december. 

__________ 
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 § 190/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Tillkommande ärenden:  

- Interpellation till Kommunfullmäktiges ordförande - Förvärv av Intendenten 5 (Dnr 
KS2022/2463), 

- Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande - Förvärv av Intendenten 5 (Dnr 
KS2022/2462) 

Beslut 

  Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 191/2022 

Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom 
daglig verksamhet (Dnr KS2021/0979) 

Sammanfattning 

Den 26 maj 2021 inkom Ewa Wahlin (UP) och Ancy Wahlgren (UP) med Motion gällande LOV 
inom daglig verksamhet i Kungälv. Motionen lyfter fram att det inom kommunens egna 
verksamheter finns olika inriktningar inom daglig verksamhet och genom LOV får de som 
beviljas daglig verksamhet tillgång till ett bredare utbud vilket resulterar i större valfrihet att 
hitta en verksamhet som passar dem. Det bredare utbudet skulle också stärka den kommunala 
verksamheten. I motionen föreslås följande: 
 
1. Att utreda hur ett valfrihetssystem för daglig verksamhet skulle fungera och  
därefter införa detsamma.  
 
Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft 1 januari 2009 och reglerar vad som 
ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att 
brukaren får välja bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) har i en uppdatering kring kunskapsläget om valfrihetssystem lyft fram att det behövs 
många producenter av tjänsten som den upphandlande kommunen avser konkurrensutsätta 
för att kunna skapa ett valfrihetssystem. Andra viktiga faktorer som SKR anser betydelsefulla 
för att producenterna ska vilja ingå i ett valfrihetssystem är priset, utformningen av 
ersättningssystemet och vilka krav som ställs på producenterna, befolkningsmängden (volym), 
tiden som kommunen har arbetat med konkurrensutsättning och alternativa utförare och 
formuleringen av förfrågningsunderlaget. Nationellt har 32 av 290 kommuner LOV för daglig 
verksamhet vilket kan jämföras med 156 kommuner med LOV för tjänsten hemtjänst.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom daglig 
verksamhet 
Bilaga Motion LOV 
Bilaga Anteckning till protokollet - Ancy Wahlgren (UP) LOV 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) 
inom daglig verksamhet – Kommunstyrelsen  

Yrkande  
Pia Gillerstedt (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Pia Gillerstedts (S) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte.  
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Beslut 

Motionen avslås.  
__________ 
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 § 192/2022 

Svar på motion om administrativ förenkling för förtroendevalda (Dnr 
KS2021/1942) 
Morgan Carlsson (SD) har inkommit med en motion om administrativ förenkling för 
förtroendevalda. 
 
Syftet med motionen är att förenkla och förbättra möjligheterna för förtroendevalda att hitta 
handlingar och protokoll både inför och efter det att sammanträden genomförts. 
 
I Motionen föreslås följande: 
- Att samtliga dokument skall vara i pdf format 
- Att dokument som inte finns i 360 eMeeting i dagordningen tillförs resp. punkt i pdf 
format i efterhand, dvs. inte som nu där ett eller flera mejl som kommer under eller efter 
möten. 
- Att samtliga justerade protokoll tillhörande resp. sammanträde också tillförs 360 
eMeeting under ”Avslutade möten”, så finns allt samlat på ett ställe. 
- Att dokument ”Anvisning för ärende- och dokumenthantering” KS2019/1408 uppdateras 
när ovan yrkande är beslutade. 
 
Kommunkansliet föreslår att motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag  
Motion  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 

Beslut 

Motionen anses besvarad. 
__________ 
 
 

 Expedieras till Morgan Carlsson (S) 
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 § 193/2022 

Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet (Dnr KS2022/0642) 

Sammanfattning 

Utvecklingspartiet har inkommit med en motion med förslag om att höja 
habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet. Motionen behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2022 och remitterades till kommunstyrelsen för 
vidare behandling. 
 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet 
Bilaga Motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet 
Bilaga Anteckning till protokollet - Ancy Wahlgren (UP) habiliteringsersättning 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja 
habiliteringsersättning 

Yrkande  
Martin Ottosson (UP): Motionen bifalles. 
Pia Gillerstedt (S): Motionen avslås. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Pia Gillerstedts (S) yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Pia Gillerstedts (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Martin Ottossons (UP) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 31 ja-röster för Pia Gillerstedts (S) yrkande och 26 nej-röster för Martin Ottossons (UP) 
yrkande antar kommunfullmäktige Pia Gillerstedts (UP) yrkande. 4 ledamöter avstår.  

Beslut 

Motionen avslås.  
__________ 
Samtliga närvarande ledamöter från Utvecklingspartiet reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till 
protokollet. Se bilaga.  
 
Expedieras till:  Laila Persson (UP) 
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 § 194/2022 

Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 2023-2026 
(Dnr KS2022/2336) 
Kungälv 2030, Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna vill tillsammans ta hand 
Om Kungälv i ett samarbete fram till 2026 med en politik till 2030. 
Kungälv 2030 med dess politiska ledning står liksom alla andra kommuner och regioner att 
hantera att det i Europa nu pågår ett fullskaligt krig i Europa med en lågkonjunktur med 
sjunkande intäkter och ökande utgifter. 
 
Programförklaringen utgår från tidigare beslutad rambudget och budgetdirektiv, 
men med justeringar utifrån den ombildade politiska majoriteten och val 2022. 
De flesta uppdrag omhändertas i verksamhetsplan, andra uppdrag får hanteras i beredning 
eller budgetprocess 2024. Politisk styrning utvecklas årligen genom budgetprocessen. 
 
Förslag till beslut är att Programförklaring Kungälv 2030 antas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Programförklaring Kungälv 2030 
Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 2023–2026 (Dnr 
KS2022/2336) 
KD Budgetdirektiv 2023 
KD Rambudget 2023 
C – För Kungälvs bästa 2023 – 2026 
SD ändringsbudget 2023 slutversion 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 

Yrkande  
Anders Holmensköld (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ove Wiktorsson (C): Avslag på kommunstyrelsens förslag på beslut. Bifall till Centerpartiets 
förslag.  
Gun-Marie Daun (KD): Bifall till Kristdemokraternas förslag till budgetdirektiv samt 
rambudget.  
Patrik Ryberg (SD): Bifall till Sverigedemokraternas ändringsbudget. 
Miguel Odhner (S): Avslag på övriga förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
anta Anders Holmenskölds (M) yrkande. 
 
Omröstning begärs. Ordföranden utser Anders Holmenskölds (M) yrkande till huvudförslag.  
 
För att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden de tre övriga yrkandena mot 
varandra och finner att Ove Wiktorssons (C) yrkande blir motförslag till huvudförslaget. 
 
Omröstning begärs.  
 
Ordföranden utser Ove Wiktorssons (C) yrkande till huvudmotförslag.  
För att utse ett motförslag till huvudmotförslaget ställer ordföranden yrkandena från Patrik 
Ryberg (SD) respektive Gun-Marie Daun (KD) mot varandra och finner att fullmäktige utser 
Patrik Rybergs (SD) yrkande till motförslag mot huvudmotförslag.  
 
Omröstning om vilket förslag som utses till motförslag till huvudförslaget kan verkställas.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Ove Wiktorssons (C) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Patrik Rybergs (SD)yrkande.  

Omröstningsresultat 
Med 12 ja-röster för Ove Wiktorssons (C) yrkande och 11 nej-röster för Patrik Rybergs (SD) 
yrkande antar kommunfullmäktige Anders Holmenskölds (M) yrkande. 38 ledamöter avstår.  
 
Slutlig omröstning kan verkställas.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Ove Wiktorssons (C) yrkande.  
 
Med 31 ja-röster för Anders Holmenskölds (M) yrkande och 7 nej-röster för Ove Wiktorssons 
(C) yrkande antar kommunfullmäktige Anders Holmenskölds (M) yrkande. 23 ledamöter 
avstår.  

Beslut 

1. Programförklaring Kungälv 2030 antas. 
__________ 
Samtliga närvarande ledamöter i Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-12-01 
Sida 13 (23) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 195/2022 

Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan (Dnr KS2022/1866) 

Sammanfattning 

I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2023. Förvaltningens 
verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som 
förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som 
presenteras i majoritetens programförklaring Kungälv 2030. I förvaltningens verksamhetsplan 
presenteras också förutsättningar, arbetssätt och andra dokument som förvaltningen har att 
förhålla sig till 2023.  
 
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats jämfört med den rambudget som 
kommunfullmäktige fastställde i april. På uppdrag av den nya majoriteten föreslås en ny ram 
för kommunstyrelsen. Den nya ramen uppgår till 3 234 Mkr för 2023. 
 
Kommunstyrelsen föreslås beslut att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan för 2023. 
Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nya ram 2023 till 3 234 Mkr, justerade 
strategiska mål och resultatmål enligt majoritetens programförklaring Kungälv 2030 samt 
nyupplåning upp till 400 Mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan 
Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2023 20221116 
Bilaga Kungälv energi Budget 2023 till KK 
Bilaga BOKAB 2023 BUDGET - 2022 PROGNOS 
Bilaga Kommunal Kungälvs synpunkter på budget 2023 
Bilaga Kommentarer på verksamhetsplan och budget från LR och LF 
Bilaga Protokollsutdrag - Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan – Kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Ove Wiktorsson (C): Avslag på punkt 1–4 till förmån för Centerpartiets förslag. 
Gun-Marie Daun (KD): Avslag på punkt 1–3 till förmån för eget förslag.  
Patrik Ryberg (SD): Avslag på punkt 1–3 till förmån för eget förslag.  
 
Miguel Odhner (S): Avslag på Ove Wiktorssons (C) yrkande.   
Anders Holmensköld (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige antar Miguel 
Odhners (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs.  
 
Ordföranden utser Miguel Odhners (S) yrkande till huvudförslag. 
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För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden övriga yrkanden mot varandra 
och finner att Patrik Rybergs (SD) yrkande utses till motförslag.  
 
Omröstning kan verkställas. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Patrik Rybergs (SD) yrkande.  
 
Med 31 ja-röster för Miguel Odhners (S) yrkande och 11 nej-röster för Patrik Ryberg (SD) 
yrkande antar kommunfullmäktige Miguel Odhners (S) yrkande. 19 ledamöter avstår.  
 

 
Tilläggsyrkande 
Erik Andreasson (V): Alla Elever i Kungälvs kommuns som går i grundskolan och Mimers 
gymnasium ska erbjudas avgiftsfritt mensskydd, där förvaltningen får uppdrag att utforma 
vilken distributionsform funkar bäst. 
 
Miguel Odhner (S): Avslag på Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande mot Miguel Odhners (S) 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Erik Andreassons (V) 
tilläggsyrkande.  

 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Erik Andreassons (V) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 37 ja-röster för Miguel Odhners (S) yrkande och 12 nej-röster för Erik Andreassons (V) 
yrkande antar kommunfullmäktige Miguel Odhners (S) yrkande. 12 ledamöter avstår.  

Beslut 
1. Kommunstyrelsens nya ram 2023 till 3 234 Mkr enligt majoritetens 

programförklaring Kungälv 2030 fastställs. 
2. Kommunfullmäktiges justerade strategiska mål samt kommunstyrelsens 

resultatmål Fastställs. 
3. Förvaltningens verksamhetsplan 2023 antecknas till protokollet 
4. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, 

antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023 
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp 
alternativt förfaller till betalning under 2023 samt göra nyupplåning upp till 400 
Mkr 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp hur 
kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål samt 
god ekonomisk hushållning uppnås. 
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__________ 
Samtliga närvarande ledamöter från Vänsterpartiet reserverar sig mot punkt 1–4 i beslutet samt lämnar en 
gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Samtliga närvarande ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot punkt 1–4 i beslutet.  
Samtliga närvarande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
Samtliga närvarande ledamöter i Utvecklingspartiet reserverar sig mot beslutet.  
 
Expedieras till:   
Pia Jakobsson,  
Åsa Berglie, 
Anders Holm 

För kännedom till: Christian Solander, Amanda Staf,  
Andreas Blixt,  
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 § 196/2022 

Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, 
lokalförsörjningsplan, va-resursplan (Dnr KS2022/1866) 

Sammanfattning 
I ärendet redovisas Investerings-och driftprogram 2023-2026 med utblick 2027-2030 med 
bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan 2023-2026 samt va-resursplanen. 
 
Investerings- och driftsprogrammet med bilagor beskriver hur 
förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt 
förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i majoritetens 
programförklaring samt vilket arbetssätt och andra dokument och förutsättningar som 
förvaltningen har att förhålla sig till 2023. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa  
Investerings- och driftsprogram 2023-2026 med utblick 2027-2030 med bilagorna 
övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan 2023-2026 samt va-resursplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, 
lokalförsörjningsplan, va-resursplan 
Bilaga Investerings_driftprogram_2023-2026_14nov2022 
Bilaga Bilaga Övergripande projekttidplan till inv. prog. 2023-2026 2022-11-14 
Bilaga VA-resursplan 
Bilaga Lokalförsörjningsplan_2023_2026 
Bilaga Protokollsutdrag - Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande 
tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan – Kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut 
1. Investerings- och driftsprogram 2023-2026 med utblick mot 2030 fastställs 
2. Bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan 

antecknas till protokollet. 
3. Projekten i tabell 1 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen 

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

4. Projekten i tabell 2 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen får en 
högre budgettilldelning samt uppdra till sektorchef för Samhälle och utveckling 
att underteckna avtalet för objekten vid kontraktsskrivning. 

5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, 
antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023 
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omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp 
alternativt förfaller till betalning under 2023. 

__________ 
Samtliga närvarande ledamöter från Centerpartiet, Utvecklingspartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot punkt 
1–3. 
 
Expedieras till:   
Pia Jakobsson,  
Åsa Berglie, 
Anders Holm 

För kännedom till: Christian Solander, Amanda Staf,  
Andreas Blixt,  
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 § 197/2022 

Antagande av Energiplan 2022-2026 (Dnr KS2020/1806) 

Sammanfattning 

Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ha en aktuell 
energiplan. Den tidigare energiplanen är från 2010 och är därmed i behov av en aktualisering. 
Förvaltningen har därför tagit fram en ny energiplan med hjälp av miljökonsult från 
Norconsult. Under arbetets gång har beredningen för samhälle och utveckling varit 
referensgrupp och remissinstans. Planen beslutas av Kommunfullmäktige. 
 
Energiplanens övergripande mål följer det tilläggsmål som Västra Götalandsregionen har till de 
nationella miljömålen samt målet för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som Kungälvs 
kommun har skrivit under: 
 
Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med 80 % till år 2030 jämfört med 1990. 
 
Energiplanen ska fungera som ett vägledande dokument inom kommunens arbete med 
energifrågorna. Fem strategiområden har definierats som extra viktiga att prioritera. Inom 
respektive strategiområde finns insatsområden där arbete och åtgärder bör genomföras.  
 
Förvaltningen föreslår att upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Antagande av Energiplan 2022-2026 
Bilaga 20220614_Energiplan Kungälv kommun 
Bilaga Granskningssynpunkter samt sammanställning över involverade personer 
Bilaga Anteckning till protokollet Patrik Renström (C) 
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av Energiplan 2022-2026 - Beredningen för samhälle och 
utveckling 
Bilaga Anteckning till protokollet Henry Larsson (V) 
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av Energiplan 2022-2026 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling 
Bilaga Anteckning till protokollet Ove WIktorsson och Patrik Renström (C) 
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av Energiplan 2022-2026 - Kommunstyrelsen 
Bilaga Anteckning (C) - Energiplan 
Bilaga Anteckning (KD) - Energiplan 
Bilaga Anteckning (SD) och (KD) - Energiplan 
Bilaga Anteckning (V) – Energiplan 
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Yrkande 
Miguel Odhner (S): Ärendet återremitteras med följande motivering: 
 
Relation till andra styrdokument 
Kommunen har flera styrdokument som berör energifrågan. Energiplanen ska ses som en röd 
tråd som på ett övergripande sätt sätter riktningen för energiarbetet inom kommunen. I 
energiplanen har fokus valts att omfatta fem olika strategiområden. Respektive strategiområde 
bör beaktas och förtydligas i de kommande planer som kommunen beslutar om. Konkreta 
åtgärder kopplat till de olika områdena kan och bör finnas med i andra lämpliga styrdokument. 

 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att förtydliga punkten ”relation till andra styrdokument” 
avseende hur och i vilken omfattning energiplanens innehåll tillvaratas, konkretiseras och 
effektueras i styrningen. 

 
 Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet under dagens 
sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärende.  

 
Omröstning begärs inte.   

Beslut 

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förtydliga punkten ”relation till andra 
styrdokument” avseende hur och i vilken omfattning energiplanens innehåll 
tillvaratas, konkretiseras och effektueras i styrningen. 

__________ 
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 § 198/2022 

Antagande nya lokala ordningsföreskrifter - efter återremiss (Dnr 
KS2022/2057) 

Sammanfattning 

En uppdatering av kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter har initierats av 
kommunens säkerhetsenhet som tillsammans med kommunpolisen ansett att paragrafen om 
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor behövt en översyn. Detta då det varit upprepade 
incidenter under perioden innan och efter nyår med fyrverkerier som skjutits mot bussar i 
linjetrafik och mot byggnader på Nordmannatorget. I samband med detta arbete har även 
resterande dokument gåtts igenom, språket har setts över och moderniserats/förenklats, 
dessutom har ett antal paragrafer förtydligats. Vidare har paragrafhänvisningarna kontrollerats 
och justerats i den mån det varit nödvändigt. De paragrafer som förtydligats är bland annat 16 
§ gällande camping, 18 – 19 §§ gällande hundar samt 24 § gällande ridning. 
 
Utgångspunkten när det gäller fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är att det som 
huvudregel ska råda ett fyrverkeriförbud i kommunen med undantag för kl. 17.00 på påskafton 
till kl. 01.00 på påskdagen samt kl.17.00 på nyårsafton till kl. 01.00 på nyårsdagen. Övriga tider 
krävs således tillstånd från Polismyndigheten för att avfyra fyrverkerier. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2022 återremitterades ärendet till 
förvaltningen för att frågan gällande koppling av hundar ska belysas ytterligare. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om att upphäva nu gällande allmänna lokala 
ordningsföreskrifter och att anta förslaget till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
 
Under sammanträdet 
Ordföranden informerar ledamöterna i fullmäktige om att det i paragraf 8 i 
ordningsföreskrifterna saknas ordet ”dygn” i en mening. Fullmäktige är eniga om att det 
saknade ordet kan införas i föreskrifterna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Antagande nya lokala ordningsföreskrifter - efter återremiss 
Bilaga Allmänna lokala ordningsföreskrifter uppdaterad version 
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering - Lokala ordningsföreskrifter - Kommunstyrelsen 
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering - Lokala ordningsföreskrifter - efter återremiss 

Beslut 

1. Nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2019/2028) upphör att gälla. 
2. Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2022/2057) antas enligt förslag. 

__________ 
 
Expedieras till: Erika Abrahamsson, Johanna Axerud, Daniel Botéus 
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 § 199/2022 

Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktige – Yvonne Norlén (C) (Dnr 
KS2022/2443) 

 
Yvonne Norlén (C) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen 
beviljas begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse Yvonne Norlén (C) 

Beslut 

1. Yvonne Norléns (C) avsägelse från uppdrag som ersättare kommunfullmäktige 
godkänns. 

2. Beslutet översänds till länsstyrelsen. 
__________ 
 
 

 Expedieras till Länsstyrelsen 
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 § 200/2022 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande - Förvärv av Intendenten 
5 (Dnr KS2022/2462) 
Martin Ottosson (UP) har inkommit med en interpellation ställd till Miguel Odhner (S), 
kommunstyrelsens ordförande, angående det förvärv av Intendenten 5 som behandlades på 
senaste sammanträdet med fullmäktige. 
 
Miguel Odhner (S) svarar på interpellationen under mötet.  

Beslut 

  Interpellationen anses besvarad.  
__________ 
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 § 201/2022 

Interpellation till Kommunfullmäktiges ordförande - Förvärv av 
Intendenten 5 (Dnr KS2022/2463) 

 
Martin Ottosson (UP) har inkommit med en interpellation ställd till Thomas Alpner (M) 
kommunfullmäktiges ordförande, angående det förvärv av Intendenten 5 som behandlades på 
senaste sammanträdet med fullmäktige. 
 
Thomas Alpner (M) svarar på interpellationen under mötet.  

Beslut 

  Interpellationen anses besvarad 
__________ 
 
 

 
 



Reservation i kommunfullmäktige samt 
anteckning till ärende 156 svar på motion från 
Utvecklingspartiet om att höja 
habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet  
 
Utvecklingspartiet tycker att det är sorgligt och mycket beklagligt att Socialdemokraterna, 
Moderaterna och Miljöpartiet aktivt valde att rösta emot Utvecklingspartiets förslag om höjd 
habiliteringsersättning för personer som har daglig verksamhet.  
 
Vi är ett parti som tar ställning i sakfrågor som är för våra medborgares bästa. För våra medborgare 
som har daglig verksamhet hade det absolut bästa varit att genomföra att de får en dubblerad 
ersättning från 40 kr till 80 kr per dag och genomföra det från 2023‐01‐01.  
Om/när det framöver kommer ett nytt förslag om tredubblad  habiliterin hade naturligtvis 
Utvecklingspartiet röstat för det också. Vi hoppas att den sittande majoriteten också i det kommande 
förslaget även föreslår att habiliteringsersättningen ska indexregleras årligen utifrån 
konsumentprisindex. Detta för att säkerställa att denna grupp, precis som alla andra grupper i 
samhället som får lön, ersättning ifrån socialförsäkringar etc får en årlig ökning. Om detta inte finns 
med i majoritetens förslag kommer Utvecklingspartiet att lägga det som ett tilläggsyrkande eftersom 
detta är en grupp som fått stå tillbaka ekonomiskt alldeles för länge. 
 
Utvecklingspartiet  
 



Protokollsanteckning  Vänsterpartiet Kungälv

Ärende: KF 8
Dnr:KS2022/1866-2
Datum: 2022/12/1

Förvaltningens Verksamhetsplan 2023

Vänsterpartiet reserverar sig på punkt 1 till 4 i Verksamhetsplanen då vi inte har fått
tillräckliga förutsättningar att se över våran budget som vi lade i våras.

Vänsterpartiet hade ett tilläggsyrkande som skulle öka den ekonomiska
jämställdheten i våran grundskola och gymnasiet. Nu när den ekonomiska
konjunkturen vänder skulle ett införande av avgiftsfria mensskydd även få en positiv
ekonomisk effekt för flickor/kvinnor i grund- och gymnasieskolan. Denna reform hade
inte kosta skjortan (125 tkr) utan hade utan problem kunnat inarbetats i budgeten.
Tyvärr valde majoriteten att avslå detta yrkande samtidigt som de väljer att öka sina
egna arvoden.

Vårt yrkande:

Att: alla Elever i Kungälvs kommuns som går i grundskolan och Mimers gymnasium
ska erbjudas avgiftsfritt mensskydd, där förvaltningen får uppdrag att utforma vilken
distributionsform funkar bäst.

Erik Andreasson Vänsterpartiet Kungälv 20221201


