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§ 277/2020

Val av justerare
Till justerare föreslås Elisbaeth Mattsson (L). Ordföranden meddelar att protokollet justeras
måndagen den 12 oktober.
Beslut
Till justerare utses Elisabeth Mattsson (L).
__________
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§ 278/2020

Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärenden:
-

Val av ledamöter till utskottet för bildning och lärande

Beslut
Föredragningslistan fastställs
__________
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§ 279/2020

Anmälan av delegationsbeslut
Till kommunstyrelsen redovisas en lista ”delegationsbeslut för sammanträdesdatum 2020-1007” utsänd med kallelsen. Kommunstyrelsens presidium har valt ut tre stycken
delegationsbeslut som redovisas under sammanträdet:
2 - KS2019/0691-3 Undertecknande av lägenhetsarrende
15 - 15 KS2020/0014-5 Ramavtal - Upphandling av Ramavtal för mindre entreprenadarbeten
19 - KS2020/1560-1 Beslut - Medgivande om slyröjning, Kärna 67:1
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
__________
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§ 280/2020

Kommundirektörens rapport
Kommundirektör, Haleh Lindqvist, informerar om:
-

Lägesrapport kring arbete med Hallarena

-

Återkoppling kring frågor från Erik Andreasson (V) om kritik från IVO rörande Attendo i
Ytterby

-

Sunt arbetsliv

-

Informationssäkerhet och klassning av system 2020

Kommunstyrelsen för dialog i frågan om Informationssäkerhet och klassning av system 2020
och önskar ytterligare uppföljning under hösten med fördjupad redovisning kring
informationssystem och klassning av system med fokus på de mest kritiska punkterna (röda)
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 281/2020

Kärna 67:1, hyra av idrottshall – tilldelningsbeslut (Dnr KS2020/1534-2)
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.
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§ 282/2020

Delårsrapport 2 2020 med finansiell rapport (Dnr KS2020/1496)
Delårsrapport 2 visar prognosen för 2020 ett resultat på 134,6 mkr, vilket är 20,6 mkr högre än
budgeterat. 134,6 mkr motsvarar 4,7% av skatter och statsbidrag. Balanskravet uppnås med
resultatet.
I rapporten ges en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2020. Tre mål är bedömt gröna
resterande resultatmål är gula – delvis uppfyllda - då det är fyra månader kvar av året. Alla
indikatorer mäts inte vid tertial 2. Den slutgiltiga resultatet redovisas i bokslutet.
Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Till och med augusti har låneskulden ökat
med budgeterade 47 Mkr och uppgår till 2 576 Mkr, varav 531 Mkr är vidareutlånade till de
helägda bolagen Kungälv Energi och Bokab. Nyupplåningen har i första hand skett för att
skapa ett handlingsutrymme mot bakgrund av den oro som finns på marknaden med
anledning av den rådande pandemisituationen. Likviditeten är god. Siste augusti var
behållningen på koncernkontot 177,6 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2020 med finansiell rapport
Bilaga - Central delarsrapport tertial 2 2020 kommunstyrelse
Bilaga - Delarsrapport 2 2020 Bildning och lärande
Bilaga - Delarsrapport 2 2020 Samhälle och utveckling
Bilaga - Delarsrapport 2 2020 Trygghet och stöd
Bilaga - Uppföljning av politiska uppdrag tertial 2 2020
Yrkanden
Erik Andreasson (V): Att mellanskillnaden på budgeterade årsresultatet 4% och det faktiska
årsresultatet på 4.7 % återinvesteras i sektor bildning och lärande och sektor trygghet och stöd
för att minska deras effektiviseringskrav. Mellanskillnaden på 0.7% ska fördelas solidariskt
mellan båda sektorerna.
Anders Holmensköld (M): Avslag på Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget.
Omröstning begärs inte.
Ordföranden ställer Erik Andreassons (V) yrkande mot Anders Holmenskölds (M) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Anders Holmenskölds (M) yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Anders Holmensköld (M) yrkande och
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Nej-röst för bifall till Erik Andreassons (V) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att anta Anders Holmenskölds
(M) yrkande.
Ledamot
Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Mattsson (L)
Martin Högstedt (UP)
Ove Wiktorsson (C)
Lottie Lord (MP)
Morgan Carlsson (SD)
Pia Gillerstedt (S)
Anna Vedin (M)
William Hult (S)
Assar Wixe (S)
Erik Andreasson (V)
Fredrik Daun (KD)
Gun-Marie Daun (KD)
Marcus Adiels (M)

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Summa: 11

4

Förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapport 2, 2020 innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomisk prognos
för helåret 2020, personalnyckeltal samt finansiell rapport godkänns.
__________
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av
Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och utvecklingspartiet – Se bilaga
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av
Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet – Se bilaga
Expedieras till
För kännedom till
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§ 283/2020

Budget 2021 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med
lokalförsörjningsplan (Dnr KS2020/1019)
I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2022, Investeringsoch driftsprogram 2020-2025 med utblick 2026-2029, Övergripande tidplan 2019-2029 samt
Lokalförsörjningsplan 2020-2023. Dokumenten är förvaltningens svar på Kungälvstrions
Rambudget och budgetdirektiv.
Förvaltningens verksamhetsplan samt Investerings- och driftsprogram 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 budgetdirektiven
samt vilket arbetssätt och andra dokument och förutsättningar som förvaltningen har att
förhålla sig till under åren 2021-2022
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2022,
Investerings- och driftsprogram 2020-2025 med utblick 2026-2029 med övergripande tidplan.
Lokalförsörjningsplan 2021-2024 samt redovisning av Agenda 2030 bilägges.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Budget 2021 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med
lokalförsörjningsplan
Bilaga - Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2022 2020-10-05
Bilaga - Lokalförsörjningsplan 2021-2024
Bilaga - Investeringsprogram 2022-2025
Bilaga - Övergripande tidplan
Bilaga - Agenda 2030 och Kungälv, bilaga till Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2022
Bilaga - CSG Bilaga 2020-09-29 LF Synpunkter på förvaltningsledningens förslag till
Verksamhetsplan
Bilaga - Bilaga CSG 2020-09-29 VF Ställningstagande till föreslagen budget
Bilaga - Bilaga CSG 2020-09-29 LR synpunkter på verksamhetsplan och budget 2021 2022
Bilaga - CSG Bilaga 220-09-29 Kommunal Verksamhetsplan 2021 synpunkter
Bilaga - Budgetdirektiv Kungälvstrion 2021-2022 (slutversion 8 april 2020)
Yrkanden
Miguel Odhner (S): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget.
Omröstning begärs inte.
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Beslut
Förvaltningens verksamhetsplan 2021 - 2022, inklusive Investerings- och
driftsprogram perioden 2020-2025 med övergripande tidsplan fastställs.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förvaltningens verksamhetsplan 2021 - 2022, inklusive Investerings- och
driftsprogram 2020-2025 antecknas till protokollet.
2. Kommunstyrelsens resultatmål fastställs.
3. Investerings- och driftsprogram 2020 - 2025 med utblick 2026 - 2029 med
Övergripande tidplan fastställs.
4. Skattesatsen fastställs till 21:44 kr per skattekrona, det vill säga oförändrad
skattesats.
5. Projekten, i tabell 1 under rubriken Verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen,
godkänns för start av upphandling och byggnation samt uppdra till sektorchef för
Samhälle och utveckling att underteckna avtalen för objekten vid
kontraktsskrivning.
6. Extra bolagsutdelning om 10 mkr exklusive skatt från Kungälvs Energi AB
fastställs.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, vid behov, genomföra upplåning som
maximalt ökar kommunens låneskuld med 172 mkr. Upplåningen ska göras i
enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån, det
vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till
betalning under 2021
8. 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.
__________
Samtliga närvarande ledamöter av Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna,
Utvecklingspartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna reserverar sig mot beslutet
Anteckning till protokollet lämnas av Morgan Carlsson (SD) – Se bilaga
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av Kristdemokraterna, Liberalerna,
Utvecklingspartiet och Miljöpartiet – Se bilaga
Expedieras till

Förvaltningsledningen

För kännedom till
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§ 284/2020

Tillämpningsföreskrifter för särskild kollektivtrafik - färdtjänst (Dnr
KS2020/0777)
Egenavgifterna för färdtjänsten påverkas av ny zonstruktur i kollektivtrafiken.
Den 27 november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i Västtrafiks
prissystem ska slås ihop till 3 zoner. Från och med november 2020 upphör Västtrafiks baspris
då den nya zonindelningen ska genomföras och på grund av detta måste ett nytt beräkningssätt
för att ta fram egenavgifter i färdtjänsten införas.
Förvaltningen har tagit fram 3 olika förslag på hur egenavgifterna i färdtjänsten skulle kunna
beräknas, när nuvarande modell försvinner.
Förvaltningen har kommit fram till att förslag 1 är det bästa förslaget för Kungälvs kommun i
nuläget. Det innebär att kommunen behåller de gamla zonerna baserat på kommungränser och
tar bort kopplingen till Västtrafiks baspris. Istället införs en årlig höjning baserat på Västtrafiks
indexreglering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tillämpningsföreskrifter för särskild kollektivtrafik - färdtjänst
Bilaga Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Kungälvs kommun
Förslag till kommunfullmäktige
Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Kungälvs kommun antas, vilket innebär:
1. Förslag 1 antas och kommunen behåller de tidigare zonerna baserat på
kommungränser, tar bort kopplingen till Västtrafiks baspris och inför en årlig höjning
baserad på Västtrafiks indexreglering.
2. Färdtjänstområdet utökas att även gälla Kungsbacka kommun.
3. Ett tillägg införs avseende utåtagerande/våldsamt uppträde i fordonet.
4. Ny nattaxa införs i färdtjänsttaxan.
Beslutet ersätter diarienummer KS2015/2259 och KS2011/2564.
__________
Martin Högstedt (UP) reserverar sig mot punkt 3 i beslutet och lämnar en anteckning till
protokollet – Se bilaga
Expedieras till: Mikael Svensson, Martin Hollertz, Anders Holm

För kännedom till: Mikael Svensson, Martin Hollertz, Anders Holm, Christina Storm, Ann-Sofie Carlberg
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§ 285/2020

Remiss - förslag till nytt beslut för naturreservatet Marieberg (Dnr
KS2020/0860)
I dag finns ett naturreservat i Marieberg. Det ursprungliga naturreservatet bildades 1974 med
syfte att bevara ett vackert natur- och kulturlandskap i Göta älvs dalgång, med värdefulla
lövskogsmiljöer och av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.
Länsstyrelsen har nu gjort en översyn av det gamla reservatet och uppdaterat föreskrifterna.
All lövskog i området skyddades inte mot avverkning i det gamla beslutet. Även inom det
befintliga naturreservatet finns oskyddad lövskog med höga naturvärden (klass 1 i
lövskogsinventeringen). I samband med översynen har även denna skog intrångsersatts och
skyddas nu mot avverkning. Skötselplanen har uppdaterats, eftersom den gällande planen var
från 1976 och behövde revideras. Naturreservatet har utökats med ca 70 ha, varav huvuddelen
av arealen utgörs av skog med höga naturvärden och höga värden för friluftslivet. Skogen i det
utökade området är till stor del klassad som nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt av
Skogsstyrelsen. Reservatsgränsen har setts över och några bebyggda tomter och gårdar som
förut ingick i naturreservatet har undantagits. Inga bebyggda tomter, bostadshus och gårdar
ingår nu i naturreservatet.
Länsstyrelsen har genomfört en översyn av naturreservatet Marieberg, vilket innebär förslag till
beslut om utökning, nya föreskrifter och ny skötselplan. Kungälvs kommun har fått förslaget
för yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss - förslag till nytt beslut för naturreservatet Marieberg
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 23 juni 2020
Bilaga KS2020-0860-1 2 remiss_förslag till beslut 888801_1_1
Bilaga KS2020-0860-1 3 remiss_beslutskarta 1a 888802_1_1
Bilaga KS2020-0860-1 4 remiss_beslutskarta 1b 888803_1_1
Bilaga Protokollsutdrag Remiss - förslag till nytt beslut för naturreservatet Marieberg Beredningen för samhälle och utveckling
Bilaga Kommentar från förvaltningen på beredningens förslag till beslut
Bilaga KS2020-0860-1 5 remiss_bilaga 2 översiktskarta 888804_1_1
Bilaga KS2020-0860-1 6 remiss_bilaga 3 skötselplan 888805_1_1
Bilaga KS2020-0860-1 7 remiss_Bilaga 3A skötselområden 888806_1_1
Bilaga KS2020-0860-1 8 remiss_bilaga 3B naturtyper 888807_1_1
Bilaga KS2020-0860-1 9 remiss_bilaga 3C Natura 2000 888808_1_1
Bilaga KS2020-0860-1 10 remiss_bilaga 3D friluftsliv 888809_1_1
Bilaga KS2020-0860-1 11 remiss_bilaga 3E fornlämningar + träd 888810_1_1
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 13 juni 2019
Protokollsutdrag - Remiss - förslag till nytt beslut för naturreservatet Marieberg - Utskottet för
Samhälle och utveckling
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Yrkanden
Miguel Odhner (S): Kungälvs kommun föreslår att reservatets regelverk anpassas så att frågan
om framtida möjlighet till ridning och anläggande av ridvägar säkerställs på ett relevant sätt.
Kungälvs kommun föreslår att reservatets regelverk också beaktar framtida utveckling för ökat
tillgängliggörande av reservatet för fler medborgare och besökare, så som exempelvis
besöksnäringens framtida utveckling eller utvecklande av stigar och vandringsleder.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget.
Omröstning begärs inte.
Ordföranden ställer proposition på sitt egna tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar att anta förslaget.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Kungälvs kommun tillstyrker, med förslag på nedanstående ändringar, bildandet av
Mariebergs naturreservat enligt det förslag till beslut som har skickats ut på remiss.
Kungälvs kommun föreslår att föreskriften C. 2 ändras till att det är förbjudet att ”ha
okopplad hund eller i koppel längre än fem meter” till att gälla hela reservatet. Detta
då en hund som hålls lös och utom kontroll även utanför hagar och betesmarker
kommer att kunna skada betesdjur och vilt. Lösa hundar är även en olägenhet för
hundrädda människor och därmed skulle lösspringande hundar kunna motverka
reservatets syften.
Kungälvs kommun föreslår ett tillägg i form av förbud att uppföra eld eller grilla på
mark, utom på anvisade platser.
Kungälvs kommun föreslår att reservatets regelverk anpassas så att frågan om
framtida möjlighet till ridning och anläggande av ridvägar säkerställs på ett relevant
sätt.
Kungälvs kommun föreslår att reservatets regelverk också beaktar framtida
utveckling för ökat tillgängliggörande av reservatet för fler medborgare och besökare,
så som exempelvis besöksnäringens framtida utveckling eller utvecklande av stigar
och vandringsleder.
__________
Expedieras till:

vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 286/2020

Förlängd borgensförbindelse, regressavtal samt garantiavtal med
Kommuninvest (Dnr KS2020/1284)
Kungälvs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningens
upplåningsverksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ).
De avtal och förbindelser som Kungälvs kommun tecknat och som är en förutsättning för den
höga kreditvärdighet Kommuninvest åtnjuter har en giltighet om tio år och behöver nu
förnyas.Genom medlemskapet i den ekonomiska föreningen har kommunen tillgång till
mycket fördelaktig finansiering. Det är av stor ekonomisk betydelse att borgensförbindelsen,
regressavtalet och garantiavtalet förlängs. Detta innebär fortsatt medlemskap och inte något
nytt i sak.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förlängd borgensförbindelse, regressavtal samt garantiavtal med
Kommuninvest
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kungälvs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 22 januari
2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Kungälvs kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Kungälvs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Kungälvs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Kungälvs
kommun den 26 oktober 2011, vari det inbördes avtalet mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.
3. Kungälvs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Kungälvs
kommun den 26 oktober 2011, vari Kungälvs kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, alltjämt gäller.
4. Kungälvs kommun utser kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner och
kommundirektör Haleh Lindqvist att för Kungälvs kommuns räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
__________
Expedieras till:
För kännedom till:
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§ 287/2020

Avgift för ansökan om godkännande för att starta fristående förskola och
fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt utökning av befintlig
verksamhet (Dnr KS2020/0935)
Kommunen beslutar om nya godkännanden att bedriva fristående förskolor och fristående
fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt ansökningar om utökning av befintliga
verksamheter. Från den 1 januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudmän som bedriver
förskole- eller fritidshemsverksamhet. Kommunen ska vid godkännanden göra en ägar- och
ledningsprövning vilket innebär skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska
förutsättningar för enskilda att bedriva dessa verksamheter. Med anledning av den utökade
prövningen som lagändringen innebär infördes en möjlighet för kommunen att ta ut en avgift
för nya ansökningar om godkännande och för utökning av verksamheten vid en redan
godkänd förskole- eller fritidshemsverksamhet.
Avgiften ska fastställas enligt självkostnadsprincipen. Ett ärende om godkännande av ny
verksamhet beräknas ta cirka 62 arbetstimmar i anspråk och ett ärende om utökning eller
förändring av verksamhet cirka 32 arbetstimmar. Följande avgifter föreslås:




Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt
godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 24 000 kronor i avgift
från den 1 januari 2021.
Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas
vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala
24 000 kronor i avgift från den 1 januari 2021.
Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem,
ska betala 13 000 kr i avgift från den 1 januari 2021.

Avgift ska inte tas ut när förenklad prövning kan göras i enlighet med beslut av Sociala
myndighetsnämnden i ärende SMN2020/0240. Det gäller ansökningar där en verksamhet har
behov av att utöka det totala antalet platser med maximalt 10 % av beviljat barnantal enligt
godkännande. Utökningen ska vara tillfällig, som längst under sex månader och inte beviljas
upprepat under ett år. Det ska stå klart att en förenklad prövning kan göras. Till exempel får
lokalerna inte vara för små, det får inte vara brist på förskolelärare eller att barngrupperna
redan är stora. Det får inte heller vara fråga om återkommande ansökningar som tyder på
behov av permanent ökning. Möjligheten att göra en förenklad prövning utgår från barnens
bästa, för att kunna lösa en akut situation i det enskilda fallet. Huvudregeln är alltjämt att
utökningar ska följa ordinarie process.
Avgiften ska betalas i samband med att ansökan ges in. Ärendet ska inte tas upp till prövning
om avgiften inte betalas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Avgift för ansökan om godkännande för att starta fristående förskola och
fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt utökning av befintlig verksamhet
Bilaga Avgift för ägarprövning Kalkyl 2019
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 16 september 2020
Protokollsutdrag - Avgift för ansökan om godkännande för att starta fristående förskola och
fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt utökning av befintlig verksamhet Utskottet för Bildning och lärande
Förslag till kommunfullmäktige
1. Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt
godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 24 000 kronor i
avgift från den 1 januari 2021.
2. Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte
anordnas vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig
enhet ska betala 24 000 kronor i avgift från den 1 januari 2021.
3. Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller
fritidshem, ska betala 13 000 kr i avgift från den 1 januari 2021.
4. Avgifter ska betalas i samband med att ansökan ges in. Ärendet ska inte tas upp till
prövning om avgiften inte betalas.
__________
Expedieras till:

Ekonomienheten Helena Odinge

För kännedom till:

Administration bildning och lärande, ekonomiassistent Timka Cuskic
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§ 288/2020

Beslut om antagande av Avfallsplan för Göteborgsregionen
(Göteborgsregionen minskar avfallet) (Dnr KS2018/0278)
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar allt avfall i kommunen.
En avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för hur kommunen långsiktigt planerar för
förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. Göteborgsregionens 13
medlemskommuner har gemensamt arbetat fram en avfallsplan som respektive kommun har
möjlighet att anta som sin egen.
I ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” är det
stort fokus på förebyggande och återanvändning i linje med nationella och internationella mål
och visioner. Planen kommer att ligga till grund för såväl det regionala arbetet som
kommunens arbete fram till 2030.
Avfallsplanen antas att börja gälla från och med den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av Avfallsplan för Göteborgsregionen
(Göteborgsregionen minskar avfallet)
Bilaga Bilaga 1. Göteborgsregionen minskar avfallet_avfallsplan för 13 kommuner till 2030
Bilaga Bilaga 2. Remissammanställning Göteborgsregionen minskar avfallet
Bilaga Protokollsutdrag - Beslut om antagande av Avfallsplan för Göteborgsregionen Utskottet för samhälle och utveckling
Förslag till kommunullmäktige
1. Avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till
2030” bilaga 1 antas som Kungälvs kommuns avfallsplan och börjar gälla från
och med den 1 januari 2021.
2. Renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige 14 februari 2013
(§ 12/2013) upphör att gälla från och med den 31 december 2020.
3. Renhållningsordning för Kungälvs kommun innehållande Avfallsplan
”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” och
tidigare reviderade avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige
10 september 2015 (§ 241/2015) antas att gälla från och med den 1 januari 2021.
__________
Expedieras till:
För kännedom till:
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§ 289/2020

Avfallstaxa 2021 (Dnr KS2020/0873)
Avfallsverksamheten har under flera års tid haft ett budgeterat underskott för att minska ett
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är inför 2021 upparbetat och för
att komma i balans behöver taxan höjas. Därför föreslås en höjning av taxan under två år.
Avfallstaxan har sedan 2015 inte höjts, några justeringar, tillägg och sänkningar har
förekommit under åren, men inga generella höjningar.
För det vanligast abonnemanget villa med sortering av matavfall, hämtning varannan vecka
innebär höjningen 180 kr per år. Efter föreslagen höjning är Kungälv femte billigast kommun i
Göteborgsregionen, för det vanligast abonnemanget.
Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2021
Bilaga 1 Avfallstaxa 2021
Bilaga 2 Avfallstaxa 2021 avgifter före-efter
Bilaga – protokollsutdrag USU § 107/2020
Förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och
med den 1 januari 2021.
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 7 november 2019 (§ 259/2019)
upphör att gälla från och med den 31 december 2020.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 290/2020

Revidering av taxa Marstrands Hamn (Dnr KS2020/1366)
Hamnverksamhetens uppdrag är att underhålla och administrera bland annat färjor, gästhamn,
fasta båtplatser, kajer och samlastning i Marstrand. Verksamheten är självfinansierad, dvs den
erhåller ingen ramfinansiering. Det innebär att verksamhetens intäkter och kostnader måste stå
i proportion till varandra. I samband med sektorernas verksamhetsplaner 2020-2022 (KS20191820) redovisades förvaltningens åtgärder för budget i balans. En av åtgärderna innebär att
Hamnverksamheten ska generera ett överskott om 500 tkr. För att kunna upprätthålla
servicenivåer, underhåll och reinvesteringar på anläggningen samt generera ett överskott görs
bedömningen att taxa för Marstrands hamnområde delvis behöver revideras. Förvaltningens
förslag till beslut innebär en taxehöjning av punkt sex i taxa för Marstrands Hamnområde,
fasta båtplatser, som träder i kraft 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa Marstrands Hamn
Bilaga Befintlig taxa Marstrands Hamnområde - 2020
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av taxa Marstrands Hamn - Utskottet för samhälle och
utveckling
Yrkanden
Miguel Odhner (S): Ärendet återemitteras till förvaltningen med uppdraget att tydliggöra kring
vad som menas med att taxan ska generera ett överskott och samtidigt följa
självkostnadsprincipen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Ärendet återemitteras till förvaltningen med uppdraget att tydliggöra kring vad som
menas med att taxan ska generera ett överskott och samtidigt följa
självkostnadsprincipen
__________
Expedieras till: Eva-Lena Hessel Rydqvist

För kännedom till:
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§ 291/2020

Styrdokument - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2021 (Dnr
KS2020/1448)
Förvaltningen står inför en period med omfattande investeringar. Krav från länsstyrelse och
byggande av nya bostadsområden och industriområden innebär krav på erforderliga
investeringar i form av överföringsledningar och pumpstationer. De största investeringarna
gäller de överföringsledningar för vatten- och spillvatten som krävs för att förse kustområdet
med vatten och avleda avloppet från kustområdet. De samlade investeringarna genererar
ökande drifts- och kapitalkostnader vilket ger en kostnadspress uppåt och därmed behov av att
höja VA-taxan. Förvaltningen har att sörja för att taxan är skälig och rättvis enligt LAV (lagen
2006:412 om allmänna vattentjänster).
I och med byggnationen av överföringsledningar och kommande ledningsnät i
utbyggnadsområden kommer dessa investeringskostnader att belasta VA-kollektivets ekonomi
under 2021 och framöver. Utöver investeringar i utbyggnad av VA-nätet behövs också
investeringar för att byta ut äldre VA-anläggningar där vi har problem med inläckage av grundoch ytvatten i ledningar för spillvattenavlopp. Investeringar görs också för att öka säkerheten
mot sabotage och skadegörelse på våra anläggningar vilket är ett lagkrav.
De tunga investeringarna medför ökande drifts- och kapitalkostnader vilket tillsammans gör en
höjning av avgifterna nödvändig.
Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften föreslås lämnas oförändrad i siffror.
Förvaltningen har sett över definitionen av vad som räknas som ”lägenhet” i nuvarande taxa.
Förvaltningen har funnit att ytor som förråd och lager belastar VA-nätet i liten omfattning
men ger en oproportionellt hög avgift för begreppet ”övrig fastighet” med stor yta men med
litet behov av kommunalt VA. En förändring görs därför för att uppnå en regional likvärdighet
gentemot närliggande kommuner. För att underlätta framtida industriella etableringar föreslås
en förändrad lägenhetsdefinitionen i VA-taxan för övrig fastighet enligt följande: Vid beräkning
av antalet ekvivalenta lägenheter för fastighet som enligt § 3 är jämställd med övrig bostads-fastighet reduceras
dock bruttoarean för lager- och förrådslokaler med 80 %.
Den totala anläggningsavgiften lämnas oförändrad vilket innebär för en bostadsfastighet
(typhus A) med en tomtyta på 800 m² och med vattentjänsterna V, S, D är 278 025 kr inkl
moms.
Den totala anläggningsavgiften lämnas oförändrad vilket innebär för annan fastighet (fastighet
avsedd för industriändamål) med en tomtyta på 3 500 m² och med vattentjänsterna V, S, D på
470 930 kr inkl moms.
Brukningsavgifter
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Höjningen av intäkten från brukningsavgifterna är enligt plan och föreslås höjas med totalt
12%. Brukningsavgiften är uppdelad i:



Fast avgift
o Fast avgift för vattenmätare, föreslås höjas 10%
o Fast avgift för dagvatten, föreslås höjas 12%
Rörlig avgift föreslås höjas 15%



Den rörliga avgiften blir 34,65 kr/m3 för vatten och spillvatten, 2020 är avgiften 30,12 kr/m3.
För en småhusfastighet (typhus A) med 800 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 150
m³ blir det en årskostnad på 13 014 kr inkl moms vilket är en höjning med 1 404 kr och ca
12%.
För flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 2000 m3/år blir det en årskostnad på 97 240 kr inkl moms vilket är en höjning
med 11 604 kr och ca 13,5%.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Styrdokument - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2021
Bilaga Jämförelseavgifter
Bilaga Protokollsutdrag - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2021 - Utskottet för samhälle
och utveckling
Bilaga VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2021 + bilaga
Förslag till kommunfullmäktige
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas
att gälla från och med 2021-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2019/1456-1 upphör att gälla från och
med 2020-12-31.
3. Definitionsförändringen gällande lägenhet för Övrig bostadsfastighet reduceras
med 80% för lager och förrådslokaler i VA-taxan och antas att gälla från och med
2021-01-01.
__________
Anteckning till protokollet lämnas av Elisabeth Mattsson (L) – Se bilaga
Expedieras till:

Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik

För kännedom till:

Stefan Bohlin VA-teknik/SHB
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§ 292/2020

Beredningsskrivelse – Ekonomiberedningens fullmäktigeuppdrag (Dnr
KS2020/1495)
Ekonomiberedningen har genom budgetdirektiv fått fyra uppdrag av fullmäktige som på olika
sätt berör samhällsbyggnadsprocessen. Ett av dessa är klart och ett hanteras delvis genom den
ordinarie rambudgetprocessen. Ekonomiberedningen vill förtydliga sitt uppdrag från
fullmäktige och föreslår därför att uppdragen med likartad innebörd slås ihop till en ny
formulering och att det avslutade uppdraget avslutas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse – Ekonomiberedningens fullmäktigeuppdrag
Förslag till kommunfullmäktige
EB1 avslutas. EB 2, EB3 samt EB4 slås ihop och får ny lydelse.
Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på bygglovsverksamheten, utifrån
produktions- och kostnadsparametrar. Utvärderingen skall särskilt belysa i vilken
utsträckning avgifter respektive skatter finansierar verksamheten. Vid behov, och i den mån
så är möjligt, ska beredningen lämna förslag till kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som
innebär 100% avgiftstäckningsgrad.
__________
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§ 293/2020

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Avseende kvartal 1-2 2020 (Dnr KS2020/1461)
Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS,
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska
nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för
dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal
fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär
att det som rapporteras in för kvartalet, gäller beslut som är tagna minst tre månader bakåt i
tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut
under det kvartal som rapporteringen sker.
Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen är
ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). En statistikrapport till
Kommunfullmäktige har sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga
2).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen samt
enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avseende kvartal 1-2 2020
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till KF kvartal 2, 2020 bilaga 2
Bilaga Planering ej verkställda beslut bilaga 3
Bilaga Protokollsutdrag - Sociala myndighetsnämnden - 10 september 2020
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 §
Socialtjänstlagen
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Avseende kvartal 1-2 2020 - Utskottet för trygghet och stöd
Förslag till kommunfullmäktige
Statistikrapport ”Ej verkställda beslut kvartal 1 och 2 2020” antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till:

Lena Arnfelt, Kommunrevisionen

För kännedom till: Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfort, Monica Fundin, Makki Al Musawe, Eva Regnéll
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§ 294/2020

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Kungälvs
kommun 2021-2024 (Dnr KS2020/0594)
Ett nytt samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser mellan Kungälvs kommun
och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ska tecknas för perioden 2021-01-01 till
2024-12-31. Utgångspunkt för avtalet är program social hållbarhet samt underliggande planer.
Förslag till kommunstyrelsen:
Nytt avtal för folkhälsoarbetet 2021 – 2024 godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Kungälvs
kommun 2021-2024
Bilaga Budget och ekonomisk redovisning (ny)
Bilaga Uppföljningsmall Folkhälsa Västra 2020
Bilaga slutversion Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Kungälv
kommun för perioden 2021-2024 (002)
Bilaga Protokollsutdrag Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser
Beslut
Nytt avtal för folkhälsoarbetet 2017 - 2020 godkänns.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 295/20020

Detaljplan för del av Västra gatans bakgårdar och Krukmakaregatan,
Avbrytande av planuppdrag (Dnr KS2010/454)
Planuppdraget syftar till att förtäta centrala Kungälv med bostäder och lokaler för
handel/centrumverksamheter genom att bebygga ett litet grönområde vid Krukmakaregatan
och två bakgårdar vid Västra gatan. Syftet är också att värna de kulturvärden som ryms på
platsen.
Planförslaget medger en byggrätt för cirka 20-30 nya bostäder. Bostadsbebyggelsen är förlagd i
två punkthus i det obebyggda grönområdet vid Krukmakaregatan.
Förvaltningen bedömer, i enlighet med exploatörens önskan, att det inte längre är aktuellt att
genomföra planläggningen. Detta då byggrätten i processen minskat genom bland annat
hänsynstagande till kulturvärdena på platsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Avbrytande av planuppdrag
Bilaga KS2010-454-133 Önskan om avbrytande av planuppdrag
Bilaga Protokollsutdrag - Avbrytande av planuppdrag - Utskottet för samhälle och utveckling
Beslut
Planarbetet för Krabbetornet 13 och 14 samt del av Fontin 1:1 avbryts.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 296/2020

Antagande ändring av detaljplan Ulvegärdeområdet för Tomaten 2 (Dnr
KS2015/1704)
Möjliggöra nybyggnad av ett enbostadshus. Detaljplanen omfattar delning av befintlig fastighet
till två fastigheter med tomtstorlek över 700 kvm vardera vilket medger ombyggnad av eller
ersättningsbyggnad för befintligt garage/förråd. Detaljplanen ska skapa förutsättning för att
uppföra ett nytt enbostadshus anpassat till närområdets förutsättningar.
Beslutsunderlag
Bilaga Granskningsutlåtande
Bilaga Samrådsredogörelse
Bilaga Plankarta Tomaten 2
Bilaga Planbeskrivning Tomaten 2 Ändringsversion
Bilaga protokollsutdrag USU § 118/2020
Beslut
Detaljplanen för Antagande ändring av detaljplan Ulvegärdeområdet för
Tomaten 2 i Kungälvs kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL
(2010:900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens reglemente.
__________
Expedieras till

Anna Ulvehed

För kännedom till

Henrik Johansson, Anna Hedlin

Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-10-07
30 (34)

§ 297/2020

Planbesked för värmeverk, Tippen 1 mfl (Dnr KS2020/0823)
Ansökan avser planläggning för verksamheter, cirka 170 000 kvm, på ett område som idag
nästan uteslutande utgörs av verksamhetsområde men till viss del utgörs av naturmark.
Kungälv Energi och kommunens renhållningsenhet har inkommit med en gemensam begäran
om planbesked som främst gäller komplettering med nytt värmeverk intill det befintliga
värmeverket respektive utbyggnad av den befintliga återvinningscentralen (ÅVC).
Planbeskedet gäller även deponiområdet då det, efter sluttäckning, behövs restriktioner
gällande markanvändning så att det täckande skiktet inte riskerar att skadas. Vidare behöver
säkras möjligheten för Renova att även fortsatt bedriva sin verksamhet inom området, dvs
behandling, sortering och omlastning av avfall och återvinningsmaterial.
Gällande översiktsplan anger ”Verksamhetsområde” för planområdet vilket överensstämmer
med de åtgärder som föreslås i begäran om planbesked. Planområdets västligaste del, där
befintligt värmeverk och befintlig ÅVC återfinns, ligger inom en detaljplan medan övriga delar
av planområdet inte är detaljplanelagda.
Planområdets avgränsning bör ses över. Områden som kan vara lämpliga att ingå i planområdet är solcellsfältet och Energivägen i hela dess sträckning, det sistnämnda bl a för att frågan
om gång- och cykelväg samt belysning längs vägen till planområdet ska kunna behandlas i
detaljplanen.
Utredningar som sannolikt kommer att behövas är VA, dagvatten, trafik och geoteknik.
Ytterligare utredningar kan bli aktuella. Skiss på utbyggd ÅVC visar på exploatering av
skogsparti som enligt befintlig detaljplan ska sparas för att utgöra insynsskydd. Denna fråga
behöver beaktas.
Sammantaget bedöms en planläggning enligt ansökan kunna prövas i en detaljplaneläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planbesked för värmeverk, Tippen 1 mfl
Bilaga Planområde
Bilaga Begäran om planbesked - Nytt värmeverk i Munkegärde
Bilaga Utdrag ur Strategisk förstudie
Bilaga 2 Bilaga B Fastigheter höjdkurvor
Bilaga 3 Bilaga C Planlayout ny prod Munkegärde
Bilaga begaran-om-planbesked.pdf
Bilaga Kompletteringar till planansökan 2020-05-22
Bilaga Ombyggnade åvc
Bilaga Protokollsutdrag - Planbesked för värmeverk, Tippen 1 m.fl - Utskottet för samhälle
och utveckling
Bilaga Anteckning till protokoll från Martin Högstedt (UP) USU 2020-09-15
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Beslut
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan enligt ansökan.
3. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna
påbörjas vintern 2020/2021 och detaljplan antas 2022. Denna uppskattning kan
ändras.
__________
Avgift: 18.920 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 298/2020

Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen (Dnr
KS2016/0134)
Till kommunstyrelsen redovisas en lista utsänd med kallelsen med inkomna skrivelser till
kommunstyrelsen för perioden 29 augusti 2020 till 25 september 2020.
Kommunstyrelsen föreslås anteckna informationen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 299/2020

Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller
bolagsuppdrag
Anders Holmensköld (M) återrapporterar från Södra Bohuslän turism AB.
Miguel Odhner (S) informerar om remissvar på regional utvecklingsstrategi från ett enat
Bohuslän. Miguel informerar också från dialogmöte med RUN samt ägarråd med Förbo AB.
Mats Frisell (S informerar från GR:s styrgrupp för samhällsbyggnad.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 300/2020

Fyllnadsval av ledamöter till utskottet för bildning och lärande (Dnr
KS2018/1562)
Kommunstyrelsen ska utse två nya ledamöter till utskottet för bildning och lärande efter
vakanta platser.
Yrkanden
Miguel Odhner (S): Till nya ledamöter i utskottet för bildning och lärande föreslås William
Hult (S) och Lottie Lord (MP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Beslut
1. Till ny ledamot i utskottet för bildning och lärande utses William Hult (S).
2. Till ny ledamot i utskottet för bildning och lärande utses Lottie Lord (MP).
__________
Expedieras till

Renate Danielsson, Jonna Bakkum, Lönenheten, Kajsa Danesjö

För kännedom till
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