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Paragraf 354-360
Fredrik Skreberg

Ordförande

Miguel Odhner (S)
Justerande

Anders Holmensköld (M)
Ej närvarande

Övriga deltagare

Sven Niklasson (SD)
Lottie Lord (MP)
Linda Åshamre (S)
Haleh Lindqvist
Erik Lindskog
Daniel Markänger
Thomas Alpner (M)
Pia Jakobsson

Kommundirektör
Kommunkansliet
Sektor samhälle och utveckling
Kommunfullmäktiges ordförande
Ekonomienheten
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§ 354/2020

Val av justerare
Till justerare föreslås Anders Holmensköld (M). Ordföranden meddelar att protokollet justeras
direkt efter sammanträdet.
Beslut
Till justerare utses Anders Holmensköld (M).
__________
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§ 355/2020

Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärenden:
‐
‐
‐

Hävning av köpeavtal avseende del av Komarken 1:1
Revidering av avtal gällande linjelagd färdtjänst
Beslut om fjärr- och distansundervisning vid Mimers Hus gymnasium
Beslut
Föredragningslistan fastställs.
__________
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§ 356/2020

Styrdokument - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (Dnr KS2020/1893)
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på
kort och långt sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje
generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och de
själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas.
Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan
sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att det
årets balanskravsresultat är negativt. Hur man avser att reservera och disponera medel till/från
RUR ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige
fastställer.
Förvaltningen föreslår att Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (RUR) antas enligt förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Styrdokument - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv
Bilaga Riktlinje för god ekonomisk hushållning och RUR – styrdokument
Yrkanden
Ove Wiktorsson (C): Bifall till förslaget till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) antas.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 357/2020

Redovisning av ordförandebeslut samt information angående covid-19
(Dnr KS2016/0056)
Följande ordförandebeslut har fattats med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning:
§ 12/2020 - Beslut om stängning av fritidshem vid Sandbackaskolan (Dnr KS2020/1933)
§ 11/2020 - Beslut om stängning av del av skolenhet vid Sandbackaskolan (Dnr
KS2020/1932)
§ 10/2020 - Beslut om stängning av fritidshem (Dnr KS2020/1917)
§ 9/2020 - Stängning av skola med anledning av Covid-19 (Dnr KS2020/1916)
§ 8/2020 - Beslut om distansundervisning för Sandbackaskolans årskurser 4 – 6
§ 7/2020 - Beslut om stängning av fritidshem (Dnr KS2020/1917)
§ 6/2020 Stängning av del av grundskola (Dnr KS2020/1874)
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören informerar om pågående arbete med
anledning av covid-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Redovisning av ordförandebeslut samt information angående covid-19
Bilaga Mötesprotokoll 2020-11-19
Bilaga Mötesprotokoll 2020-11-25
Bilaga Protokoll 2020-11-22
Bilaga Protokoll ordförandebeslut kommunstyrelsen 2020-11-27
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 358/2020

Hävning av köpeavtal avseende del av Komarken 1:1 (Dnr KS2018/0261)
Kommunfullmäktige godkände 2018-11-08 upprättat köpeavtal med Hemsö Bänken AB
avseende del av Komarken 1:1. Köpeavtalet godkändes i samband med att köpeavtalet för
Ärlan 1, Strandskolan, godkändes. Kommunen tecknade köpeavtalet med Hemsö Bänken AB
avseende del av Komarken 1:1 2018-12-05. Köpeavtalet avser ett markområde med byggrätt
för idrottssal.
Enligt punkt 17 i köpeavtalet har säljaren rätt att häva köpet om kostnaderna för saneringen
och genomförandet av andra åtgärder för att marken fullt ut ska uppfylla kraven enligt känslig
markanvändning (KM), bedöms uppgå till ett belopp som överstiger köpeskillingen om 750
000 kr.
Hemsö har låtit utföra en markmiljöundersökning. I den rapporten "Översiktlig miljöteknisk
markundersökning av del av fastigheten Komarken 1:1, Kungälvs kommun", framtagen av
Relement Miljö Väst AB, daterad 2020-06-02, dnr KS2018/0261-58, uppskattas merkostnader
pga markföroreningar till cirka 1 000 000 kr.
Vid en hävning ersätter kommunen Hemsö Bänken AB för köpeskillingen om 750 000 kr som
Hemsö Bänken AB har erlagt för del av Komarken 1:1, enligt köpeavtal. Hävning behöver
göras senast 2020-12-05.
Verksamheten föreslår att hävningsförklaringen godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Hävning av köpeavtal avseende del av Komarken 1:1
Bilaga Hävningsförklaring avseende del av Komarken 1_1
Beslut
1. Upprättad hävningsförklaring avseende del av Komarken 1:1 godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna hävningsförklaringen
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

Daniel Markänger Kart och mark, Emelie Skarp Kart och mark
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§ 359/2020

Revidering av avtal gällande linjelagd färdtjänst (Dnr KS2019/1159)
Kungälvs kommun har idag avtal med extern utförare vad det gäller Linjelagd färdtjänst.
Uppdraget innefattar dagliga resor för resenärer mellan bostad och daglig verksamhet.
I kravspecifikationen framgår krav på sex (6) fordon totalt med plats för 68 resenärer, där
minst två fordon ska ha plats för rullstolsburna samt en ramp.
Dessa två fordon ska också ha möjlighet till fyrhjulsdrift i vinterväglag för att kunna köra
resenärer i ytterområden i svårtillgänglig terräng.
Krav på dessa två fordon behöver strykas och ersättas med två personbilar typ SUV.
Kravet är numera inte relevant då det inte går att beställa dessa fordon i enlighet med
tekniska krav som ställs enligt EU samt resenärer som kravet gäller bor numera på centralt
boende och de resenärer som finns kvar i området inte är rullstolsburna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av avtal gällande linjelagd färdtjänst
Bilaga KS2019-1159 Revidering krav på fordon
Beslut
1. Upprättat förslag till revidering av avtal gällande linjelagd färdtjänst
godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-11-30
10 (10)

§ 360/2020

Beslut om fjärr- och distansundervisning vid Mimers Hus gymnasium
(Dnr KS2020/1938)
En huvudman för gymnasieskola får besluta att elever ska ges undervisning där läraren och
eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är
föreskrivet 4 a kap. gymnasieförordningen [2010:2039], (7 § förordning (2020:115) om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta).
Utöver vad som följer av 11 a och 11 b §§ får en huvudman som håller en gymnasieskola
öppen tillämpa bestämmelserna i 5, 7, 9 och 10 §§, om antalet elever som är samtidigt
närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa
föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19 (11 c § förordning 2020:115).
Mimers Hus gymnasium har tidigare vidtagit ett flertal åtgärder för att minska smittspridning
enligt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Trots det
är det svårt att upprätthålla tillräckligt med avstånd i klassrum, korridorer och matsal. För att
minska trängseln behöver därför viss undervisning övergå till fjärr- och distansundervisning
några dagar i veckan. Det bedöms som lämpligast att detta omfattar de högskoleförberedande
programmen i årskurs 1, med undantag för estetiska programmet.
Huvudmannen beslutar därför att delvis övergå till distans- och fjärrundervisning vid de
högskoleförberedande programmen i årskurs 1, från den 1 december 2020 och tills vidare,
dock längst till och med den 18 december 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om fjärr- och distansundervisning vid Mimers Hus gymnasium
Beslut
Från och med tisdagen den 1 december 2020 och tills vidare övergår de
högskoleförberedande programmen i årskurs 1 på Mimers Hus gymnasium,
förutom estetiska programmet, delvis till distans- och fjärrundervisning. Beslutet
gäller längst till och med den 18 december 2020.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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