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 Charlotta Windeman (M) §§191-197, 208-201 Ersätter Elisabeth 

Mattsson (L)  
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 Anna Vedin (M)   
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 Erik Andreasson (V)   
 Rolf Carlsson (SD)   
 Gun-Marie Daun (KD)   
 Marcus Adiels (M)  

 
Ersättare Monica Haraldsson (M)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Charlotta Windeman (M) §§ 198-207, 211-226 
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Ordförande 
  

 Miguel Odhner (S)  
   
Justerande   
 Gun-Marie Daun (KD)  
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Ej närvarande Pia Gillerstedt (S)  
 Lottie Lord (MP)  

 

 
  

Övriga deltagare Haleh Lindqvist, kommundirektör §§ 191- 
 Pia Jakobsson, ekonomichef § 191–195, 202-203 
 Annika Renström, HR-chef § 191–195 
 Carl Adiels, Staben §§ 191–193 
 Kristina Hellström, sektor samhälle och utveckling §§ 191–193 
 Dan Gorga, sektor samhälle och utveckling §§ 191–193 
 Åsa Berglie, staben §§ 191-198 
 Rickard Holmgren, sektor samhälle och utveckling §§ 191-195 
 Åsa Johansson, sektor samhälle och utveckling §§ 194-195 
 Nina Silfverblad, staben § 198 
 Monica Carhult Karlsson, sektor bildning och lärande § 198 
 Håkan Hambeson, staben §§ 199–201 
 Martin Hollertz sektor samhälle och utveckling § 201 
 Anders Holm sektor samhälle och utveckling §§ 203–207 
 Dennis Reinhold, sektor bildning och lärande §§ 193, 204 
 Karolina Lovric, staben § 195  
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§ 191/2021 

Val av justerare 
 
 Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD).   

Beslut 

Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD). 
__________ 
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§ 192/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 

 Vision Kode   
 
 Utgående ärenden: 

 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen (Dnr KS2020/1014)
   

Beslut 

Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 193/2021 

Redovisning av delegationsbeslut (Dnr KS2018/2047) 
Till kommunstyrelsen redovisas en lista ”delegationsbeslut för sammanträdesdatum 2021-06-
16 ” utsänd med kallelsen.  
 

Kommunstyrelsens presidium har valt ut fyra stycken delegationsbeslut som redovisas under 
sammanträdet. Följande delegationsbeslut valdes ut för redovisning på sammanträdet: 
 
- KS2020/1789-7 Upphandling drivmedel 
- KS2021/0003-21 Gymnasiegatan, förbud att parkera 
- KS2021/0528-2 Tilldelningsbeslut - Transporter, samordnad upphandling 
- KS2021/0769-2 Tjänsteavtal Teachiq AB 

 
Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Redovisningen godkänns.  
__________ 
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 § 194/2021 

Kommundirektörens rapport 
 
 Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om: 

- Covid-19 – Läget inom kommunen är stabilt och smittspridningen fortsätter att gå nedåt.  
 

Rickard Holmgren och Åsa Berglie informerar om bland annat: 
- Hallarena – Kostnader, infrastrukturer och prognos exploatering. 

 
Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om: 
- Investeringar, låneskuld och likviditet till och med maj 2021 
- Prognos budgetavvikelse driftredovisning  
- Covid-19 totalt för kommunen 
- Prognos resultaträkning till och med maj 2021 
- Antal invånare över tid  

 
Annika Renström, HR-chef, informerar om: 
- Medarbetare per chef 
- Sjukfrånvaro 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 195/2021 

Kode nya skola - Lokaliseringsstudie och fortsatt planarbete (Dnr 
KS2016/0185) 
I förstudie från 2015 konstateras att det finns behov av en ny skola i Kode och att den skall 
byggas som en sammanhållen skolenhet. Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ge 
förvaltningen i uppdrag att planlägga för skola på fastighet som bedöms lämplig för ändamålet, 
efter genomförd lokaliseringsstudie. Kommunens gällande investerings- och driftprogram 
(KS2019/1481, KS2020/1019) innehåller en ny skola i Kode.    

 
Lokaliseringsstudiens syfte var att utreda lämplig plats för en sammanhållen skolenhet i Kode 
för upptagningsområdets samtliga nuvarande elever. I lokaliseringsstudien studerades 15 
platser (plats A - plats O). Nuvarande elevantal är cirka 460 men för framtida behov skall i 
etapp 1 ordnas lokaler som rymmer 630 elever och i etapp 2 skall kunna ordnas lokaler för 
ytterligare 270 elever, till totalt 900 elever. Utifrån tillväxten bedömer förvaltningen att antalet 
elever kommer att öka successivt till 630 respektive 900.  
 
Att bygga en sammanhållen skolenhet vid befintliga Kode skola (plats L) har i 
lokaliseringsstudien identifierats som mest lämplig utifrån generella riktlinjer i kommunens 
gällande översiktsplan liksom bestämmelser i plan- och bygglagen och samt Miljöbalken.  

 
I september 2020 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare ett skarpt alternativ på 
placering av skola. Det är platsen vid scoutstugan (plats M).  
 
För -och nackdelar med platserna L och M har identifierats under arbetets gång och 
sammanfattas under verksamhetens bedömning. 
 
Förslag till beslut: 

1. Förvaltningen överlämnar två förslag till lokalisering av ny skola, platsen vid Kode skola 
(L) och platsen vid scoutstugan (M). 

2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för ny skola på vald plats enligt 
beslutspunkt 1. 

3. Om plats M beslutas så gäller inte längre uppdraget om en sammanhållen skola. 
4. Om plats M beslutas får förvaltningen i uppdrag att pausa planarbete på plats L. 

Yrkanden 
Miguel Odhner (S): Bifall till läge M, platsen vid scoutstugan.  
Ove Wiktorsson (C): Bifall till läge L. utbyggnad av nuvarande Kode skola 
Morgan Carlsson (SD): Alternativ C ska utredas på samma sätt som alternativ L och M. 
Martin Högstedt (UP): Ärendet återremitteras för en utökad ekonomisk redovisning.  
Anders Holmensköld (M): Avslag på yrkande om återremiss.  
Erik Andreasson (V): Bifall till läge M, platsen vid scoutstugan.  
Gun-Marie (KD): Bifall till läge M, platsen vid scoutstugan. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkande om återremiss mot att avgörande ärendet idag och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för att avgöra ärendet idag och 7 nej-röster för att återremittera ärendet 
beslutar Kommunstyrelsen att ärendet avgörs ärendet idag.  
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Miguel Odhner (S)  X   
Anders Holmensköld (M)  X   
Charlotta Windeman (M) X   
Martin Högstedt (UP)   X  
Ove Wiktorsson (C)   X  
Ancy Wahlgren (UP)   X  
Morgan Carlsson (SD)   X  
Linda Åshamre (S)  X   
Anna Vedin (M)  X   
Mats Frisell (S)  X   
William Hult (S) X   
Erik Andreasson (V)   X  
Rolf Carlsson (SD)   X  
Gun-Marie Daun (KD)   X  
Marcus Adiels (M) X   

 
Propositionsordning  
Ordföranden meddelar att Miguel Odhners (S) yrkande är huvudförslag och ställer övriga 
yrkanden mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att Morgan 
Carlssons (SD) yrkande är motförslag till huvudförslaget.  
 
Omröstning begärs inte. 
 
Ordföranden ställer Miguel Odhners (S) yrkande mot organ Carlssons (SD) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att anta Miguel Odhners (S) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kode nya skola - Lokaliseringsstudie och fortsatt planarbete 
Bilaga Bilaga Planeringsförutsättningar 
Bilaga Lokaliseringsstudie 
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Beslut  

1. Platsen vid scoutstugan, (M), antas som lokalisering av ny skola. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för ny skola på vald plats enligt 

beslutspunkt 1. 
3. Uppdraget om en sammanhållen skola gäller inte längre. 
4. Förvaltningen får i uppdrag att pausa planarbete på plats L. 

_________ 
Ove Wiktorsson (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet.  
Morgan Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. 
Martin Högstedt (UP) och Ancy Wahlgren (UP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till 
protokollet. 
Anders Holmensköld (M) lämnar in en gemensam anteckning för M och S till protokollet.  
 
 
För kännedom till: henrik.johansson@kungalv.se 

rickard.holmgren@kungalv.se 

asa.johansson@kungalv.se 
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 § 196/2021 

Direktanvisning Förskoletomt (Dnr KS2017/1818) 

Det finns behov av fler förskoleplatser i Kärna. Det befintliga utbudet i området på ca 277 
förskoleplatser behöver utökas då det finns fler barn som behöver barnomsorg än vad det 
finns platser i Kärna. En ny förskola behöver vara på plats så snart som möjligt för att 
tillgodose behovet på serviceorten med omgivningar. Behov av platser finns redan och barn 
från Kärna går på förskolor i andra kommundelar. Målsättningen är att höstterminen 2022 ska 
fler förskoleplatser finnas i Kärna. 
 
I antaget investeringsprogram finns en ny förskola i Kärna, dock inte som en kommunal 
investering, utan som inhyrning eller i privat regi (KS2020/1019).  
 
Under 2020 har två privata aktörer visat intresse för att starta upp verksamhet på aktuell plats. 
Aktörerna är Norlandia Förskolor AB och Kunskapsförskolan Koncept AB. Båda parter har 
inkommit med en ansökan om direktanvisning i Kärna. För att säkerställa en långsiktigt 
tryggad förskoleverksamhet på platsen har sektor Bildning och Lärande tagit referenser på 
båda intresserade aktörer. Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av aktörernas 
referenser, samt hur många förskolor de har i aktiv drift samt hur länge bolaget funnits på 
marknaden. I bedömningen vägs in att barnomsorg i privata förskolor övergår till kommunens 
ansvar vid en nedläggning eller konkurs. Då görs bedömningen att den kommunala risken 
minskas när privat förskoleverksamhet fördelas på flera olika aktörer.  Kunskapsförskolan är 
redan etablerad i kommunen och förvaltningens förslag är därför att fler aktörer ska beredas 
möjlighet. Förvaltningen föreslår att direktanvisning av förskoletomt i Kärna, del av 
fastigheten Kärna 67:1, ska ske till Norlandia Förskolor AB.  
 
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att anvisa tomten till 
Norlandia Förskolor AB 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kärna 67:1,direktanvisning förskoletomt Dnr KS2017/1818 22 
 
Yrkande: 
Erik Andreasson (V): Avslag på förvaltningens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att anvisa förskoletomten på Kärna 67:1 till 
Norlandia Förskolor AB 

2. Sektorchef Samhälle och Utveckling ges i uppdrag att underteckna anvisningen. 
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__________ 
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
 

 Expedieras till:   
Rickard Holmgren, 
Daniel Markänger 
 

 

 För kännedom till:  
Johan Von Brömsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-06-16 
Sida 14 (51) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 
 § 197/2021 

Uppdrag gällande rättssäker hantering av anställdas bisysslor (Dnr 
KS2021/1070) 

På förekommen anledning ser vi ett behov av att utveckla och anpassa kommunens riktlinjer 
och tillämpningar vid hantering av kommunanställdas bisysslor. 
 
Kommunfullmäktige har ett strategiskt mål om att medborgare och företag ska få stärkt 
förtroende för kommunen. 
 
Vi ser att våra rutiner och kontroll inte lever upp till det som krävs för att vi på ett fullgott sätt 
kan säkerställa att ärenden, beslut och rutiner handhas utan intressekonflikter. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag: 
 

1. Att inventera kommunens anställdas bisysslor. 
 

2. Att uppdatera regelverk, delegeringsordning samt rutiner och avtal kring kommunens 
hantering av anställdas bisysslor. 
 

3. Att vidta de åtgärder som krävs, om det under eller efter inventering kan konstateras 
att anställda innehar tjänster i kombination med bisyssla i strid med lagen om offentlig 
anställning. 

 
4. Att förändra delegation för beslut om bisyssla till kommundirektör och 

tjänstepersoner med formell juridisk kompetens.  
 

5. Att utarbeta rutiner för uppföljning och inkludera bisysslorna i arbetet med 
kommunstyrelsens internkontroll. 
 

6. Att ta fram en aktuell information om bisysslor som ska delges kommunens anställda. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till:   
Haleh Lindqvist 
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 § 198/2021 

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020 (Dnr 
KS2021/0657) 
Kommunrevisionen har översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och 
god revisionssed i syfte att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen 2020. En rapport 
är översänd till kommunstyrelsen och sociala myndighetsnämnden för behandling i enlighet 
med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens granskningar. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer samt att 
kommunstyrelsen, och myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer kommunensanvisningar 
avseende uppföljning och rapportering.  

Ett antal utvecklingsområden har identifierats där revisionen lämnar rekommendationer till 
förbättringsåtgärder.  

Kommunrevisionen önskar, senast den 26 juni 2021, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden samt kommunfullmäktiges beredningar 
planerar att vidta med anledning av revisionsrapporten och de förbättringsområden som 
uppmärksammats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020 
Bilaga Grundläggande granskning 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen kommer att arbeta med revisonens rekommendationer på följande 
sätt: 

1. I arbetet med budgetdirektiv och fastställande av förvaltningens 
verksamhetsplan är ambitionen att KF:s strategiska mål ska brytas ned till 
resultatmål med indikatorer och målvärdet. Om relevanta indikatorer saknas 
och målvärden är svåra att fastställa ska arbete med att ta fram dessa 
prioriteras. 

2. Kommunstyrelsen kommer att säkerställa att bolagens och stiftelsens 
delårsrapporter bifogas till ärendet för kommunens tertialrapporter och 
bokslut. 

3. Kommunstyrelsen kommer att ytterligare öka ambitionen att redovisa interna 
kontrollplaner och rapporter enligt fastställd tidsplanering. 

4. Sociala myndighetsnämnden svarar revisionen på den rekommendation som 
avser Sociala myndighetsnämnden. 

5. Kommunstyrelsen har fört dialog med Kommunfullmäktiges ordförande, 
som har meddelat att det för innevarande år upprättats verksamhetsplaner. 
Kommunfullmäktiges ordförande har också meddelat att beredningarnas 
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verksamhetsplaner kommer finnas kvar framledes. Beredningarnas 
verksamhetsplaner kommer dock framgent att benämnas arbetsplan istället 
för verksamhetsplan. Det är ett politiskt dokument, inte ett 
förvaltningsdokument.   

__________ 
 
Expedieras till:   Kommunrevisionen 

För kännedom till: Lena Arnfelt, Dennis Reinhold, Anders Holm, Erik Lindskog, Annika Renström 
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 § 199/2021 

Svar på Granskningsrapport - Utökad grundläggande granskning av 
kommunens taxor och avgifter (Dnr KS2021/0658) 
Kommunrevisionen har i en rapport redovisat resultatet från genomförd granskning av 
kommunens taxor och avgifter. I stort bedöms kommunstyrelsen ha säkerställt att analys, 
beredning enligt gällande lagstiftning samt juridisk och ekonomisk kompetens finns för att ta 
fram korrekta taxor. 

För miljötaxan ser revisionen förbättringsområden genom tydligare beslutsunderlag samt en 
tydligare ekonomisk redovisning. 

Kommunrevisionen önskar, senast den 26 juni 2021, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av rapporten. 

Förvaltningen föreslår förändringar enligt revisionens rekommendationer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på Granskningsrapport - Utökad grundläggande granskning av 
kommunens taxor och avgifter 
Bilaga Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter 
Bilaga Missiv - Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter 

Beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att: 

1. I sektor Samhälle och utvecklings tertialrapport 2 samt årsbokslut redovisas 
miljöenhetens avgiftsfinansierade intäkter och kostnader på samma sätt som VA 
och renhållning.  

2. I samband med beslut om taxejusteringar förtydliga de ekonomiska 
konsekvenserna av förändringen i form av kostnadsbild och kostnadstäckning. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Kommunrevisionen 
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 § 200/2021 

Svar på Granskningsrapport - Granskning av VA-särredovisning (Dnr 
KS2021/0659) 
Kommunrevisionen har i en rapport redovisat resultatet från genomförd granskning av VA-
särredovisning. Den sammanfattande bedömningen är att kommunen i allt väsentligt har 
upprättat en VA-särredovisning i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster och att 
redovisningen följer praxis såsom VA-särredovisningen upprättas av andra kommuner och 
kommunala bolag.  

Revisorernas bedömning är att kommunen behöver se över principerna för beräkning av 
kapitalkostnader och fördelning av kommuncentrala kostnader samt på ett tydligt sätt upplysa 
om dessa principer i VA-redovisningen.  

Kommunrevisionen önskar, senast den 26 juni 2021, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av bifogad rapport och lämnade 
rekommendationer 

Förvaltningen kommer att utveckla kommande års särredovisning för VA-verksamheten enligt 
revisionens rekommendationer. 

Förvaltningen föreslår en utredning om förutsättningar och modell för påförande av 
räntekostnader under uppförandeskedet av investeringar samt modell för fördelning av 
kommuncentrala kostnader. Förvaltningen avser att återkomma med återkoppling och beslut 
under hösten för eventuellt införande i nästkommande budgetprocess. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på Granskningsrapport - Granskning av VA-särredovisning 
Bilaga Rapport - Kungälv VA-särredovisning 

Beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att: 
1. Utreda förutsättningar och modell för påförande av räntekostnader under 

uppförandeskedet av investeringar samt modell för fördelning av 
kommuncentrala kostnader och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på 
principer under hösten 2021 för införande i nästkommande budgetarbete. 

2. Mer utförligt beskriva redovisningsprinciperna för VA-verksamheten och 
fördelning av kostnaderna enligt kraven på tilläggsupplysningar i 50§ Lagen om 
allmänna vattentjänster kan från och med 2021 års särredovisning för VA-
verksamheten. 

3. Vid ändrad bedömning av ekonomisk livslängd avseende anläggningstillgångar 
lämna upplysning om ändringen i verksamhetsberättelsen för VA-verksamheten.  

__________ 
 
För kännedom till: Kommunrevisionen, Anders Holm, Martin Hollertz, Sten-Ove Dahllöf, Christina Gunnesby 
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 § 201/2021 

Åtgärder för det lokala näringslivet - konsekvenser med anledning av 
Covid-19 (Dnr KS2020/0629) 
Covid-19-pandemin har inneburit likviditetsproblem för delar av näringslivet. För att 
underlätta för näringslivet har kommunstyrelsen vid två tillfällen fattat beslut om avsteg från 
gällande rutiner och delegationsordning (KS2020/0629-1 samt KS2020/0629-3) avseende 
avgifter, taxor inom vissa områden samt hyror. De tillfälliga avstegen gäller till och med 2021-
06-30. Nu föreslås åtgärderna gälla till 2021-12-31 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Åtgärder för det lokala näringslivet konsekvenser med anledning av Covid 19 
Dnr KS2020/0629-12 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens beslut avseende åtgärder för det lokala näringslivet förlängs att 
gälla till och med 2021-12-31 (KS2020/0629-1 samt KS2020/0629-3). 

__________ 
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 § 202/2021 

Begäran om avbetalningsplan (Dnr KS2020/0629) 
Covid-19-pandemin har inneburit likviditetsproblem för delar av näringslivet. För att 
underlätta för näringslivet har kommunstyrelsen vid två tillfällen fattat beslut om avsteg från 
gällande rutiner och delegationsordning (KS2020/0629-1 samt KS2020/0629-3) avseende 
avgifter, taxor inom vissa områden samt hyror.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2020 bland annat (KS2020/0629-3) om att ekonomichef 
i samråd med kommundirektör får utökad delegation att fatta beslut om avbetalningsplan upp 
till maximalt två år samt tre prisbasbelopp för de företag som berörs av kommunstyrelsens 
beslut KS § 89/2020  
 
Atmosfärhus begäran av avbetalningsplan om avbetalningsplan om 2 år föreslås godkännas.  

Tilläggsyrkande  

Miguel Odhner (S): Kommunstyrelsen godkänner avbetalningsplanen enligt tjänsteskrivelse 
under förutsättning att företaget kan lämna en godtagbar säkerhet.   

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsens beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Begäran om avbetalningsplan (Dnr KS2020/0629) 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens godkänner en 2-årig avbetalningsplan inklusive ränta för 
faktura nummer 62311980 avseende anläggningsavgifter inom VA 
2. Kommunstyrelsen godkänner avbetalningsplanen enligt tjänsteskrivelse under 
förutsättning att företaget kan lämna en godtagbar säkerhet.   

__________ 
 
 

 Expedieras till VA-verksamheten, Christina Gunnesby 
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 § 203/2021 

Markanvisningsförfarande för del av Gärdet 1:3 i Liljedal samt Kv7 i 
Kongahälla (Dnr KS2021/1017) 

 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 204/2021 

Systematiskt kvalitetsarbete sektor skola 20/21, fokus förskola (Dnr 
KS2021/0925) 
Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp med utgångspunkt i 
läroplanernas övergripande mål och riktlinjer. Aktuell rapport fokuserar på kvaliteten i förskola 
och pedagogisk omsorg. Rapporten skickas ut till ledamöterna, och informationen antecknas i 
protokollet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Systematiskt kvalitetsarbete sektor skola 20/21, fokus förskola 
Bilaga Systematiskt kvalitetsarbete sektor skola 20-21 - Fokus förskola 
Protokollsutdrag - Systematiskt kvalitetsarbete sektor skola 20/21, fokus förskola - Utskottet 
för Bildning och lärande  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 205/2021 

Höjning av lokstödsbidraget (Dnr KS2021/1027) 
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för ungdomsverksamhet premierar aktiva 
medlemmar och utgår till förening som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-20 
år. Stödet avser att stimulera föreningar till rekrytering av aktiva medlemmar som kontinuerligt och 
regelbundet erbjuds möjlighet att utöva verksamhet i föreningens regi. Stödet utgår endast för 
aktiva medlemmar där utgångspunkten blir det sociala mötet tillsammans med andra barn och 
ungdomar. Bidragets storlek fastställs årligen och har de senaste åren legat på ca 9 kronor per 
deltagare och sammankomst, beroende på antal aktiviteter.  
 
En ökning av beloppet för LOK-stöd med 500 000 kr bedöms gynna barn och ungdomar i alla 
föreningar.  
 
Budgeten för lokstödet är i dag 2 910 000 kronor. En höjning av lokstödet med 500 000 kr (ca 
17%) ger en utbetalning om 3 410 000 kronor för 2021. Förvaltningen har idag inte budget för 
denna kostnadsökning inom befintlig ram utan att ytterligare medel tilldelas.  
 
Förslag till beslut:  
LOK-bidraget höjs med 500 000 kr från och med 2/7 2021 från totalt 2 910 000 till totalt 3 410 
000 kr år 2021. Finansiering sker genom eget kapital och minskar därmed årets resultat med 500 
000 kr. 

Tilläggsyrkande  

Miguel Odhner (S): Kommundirektören uppdras pröva utifrån budgetåtagande om höjt LOK-
bidrag en stegvis höjning 2022 med 850 000 mkr och ytterligare 1 560 000 mkr 2023. I 
samband med en stegvis höjning krävs en anpassning och översyn av LOK-bidragets krav och 
bredd samt samordning med övriga styrande dokument och givna uppdrag, ex 7.1 tillse att 
Kungälvs taxor och hyror ligger i paritet med våra grannkommuner. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta 
Miguel Odhners (S) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Tilläggsyrkande  

Erik Andreasson (V): Enligt det nya idrottspolitiska programmet står det att idrottsaktiviteter 
ska på sikt jämställas med kulturaktiviteter. Därför anser Vänsterpartiet att om man ökar 
stödet till idrotten (lokstödet) så bör man också öka stödet till kulturen. Därför yrkar vi på att: 
 
1. att kulturen i Kungälv får lika mycket stöd som idrotten dvs 500 tkr till 
kulturverksamheten samt att medlen tas från årsresultatet. 
2. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan hur dessa pengar ska fördelas inom 
Kulturen i Kungälv kommun. 
 
Anna Vedin (M): Avslag på Erik Andreassons (V) yrkande.  
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Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Erik Andreassons (V) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 
Med 11 ja-röster för Anna Vedins (M) avslagsyrkande och 4 nej-röster för Erik Andreassons 
(V) yrkande beslutar Kommunstyrelsen att Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande avslås.  
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Miguel Odhner (S)  X   
Anders Holmensköld (M)  X   
Elisabeth Matsson (M)  X  
Martin Högstedt (UP)   X  
Ove Wiktorsson (C)  X   
Ancy Wahlgren (UP)   X  
Morgan Carlsson (SD)  X   
Linda Åshamre (S)  X   
Anna Vedin (M)  X   
Mats Frisell (S)  X   
William Hult (S) X   
Erik Andreasson (V)   X  
Rolf Carlsson (SD)  X   
Gun-Marie Daun (KD)  X   
Marcus Adiels (M) X   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Höjning av lokstödsbidraget Dnr KS2021/1027 1 

Beslut 

1. LOK-bidraget höjs med 500 000 kr (17%) från och med 1/7 2021 från totalt 
2 910 000 till totalt 3 410 000 kr 2021.  
 
2. Finansiering sker genom eget kapital och minskar därmed årets resultat med 
500 000 kr.  
 
3. Kommundirektören uppdras pröva utifrån budgetåtagande om höjt LOK-
bidrag en stegvis höjning 2022 med 850 000 mkr och ytterligare 1 560 000 mkr 
2023. I samband med en stegvis höjning krävs en anpassning och översyn av 
LOK-bidragets krav och bredd samt samordning med övriga styrande 
dokument och givna uppdrag, ex 7.1 tillse att Kungälvs taxor och hyror ligger i 
paritet med våra grannkommuner.  

__________ 
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet. 
Elisabeth Matsson (L) lämnar en anteckning till protokollet. 
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Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. 
 

 
 Expedieras till Anders Holm, Haleh Lindqvist, Katarina Vallström  

 

 För kännedom till  
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 § 206/2021 

Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan (Dnr KS2020/1470) 
Ärendet gällande driften av Marstrandsfärjan i egen regi initierades i samband med regionens 
beslut om ny zonstruktur för kollektivtrafiken och att dåvarande gällande avtal för färjan löpte 
ut 2020-12-31. Den 25 september 2020 fattade kollektivtrafiknämnden beslut om allmän 
trafikplikt för Marstrandsfärjan enligt Västtrafiks rekommendation. Vidare beslutade de om att 
föreslå regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet till 
Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende färjetrafiken mellan Koön och 
Marstrandsön.  
 
6 oktober 2020 fattade regionstyrelsen beslut enligt kollektivtrafiknämndens förslag att 
rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet enligt Lag (2010:1065) om 
kollektivtrafik (3 kap §2) till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende 
färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön. Vidare föreslog regionstyrelsen 
regionfullmäktige att överlämnandet av befogenheten gäller till och med år 2035 med 
möjlighet till förlängning.  
 
Prisnivåerna på biljetterna bör enligt verksamhetens bedömning harmonisera med såväl 
kommunens kostnader för att bedriva färjeverksamheten med helhetsansvar som 
medborgarens, näringslivets och turistens incitament och behov att ta sig mellan ön och 
fastlandet.  
 
Förvaltningen tog fram ett förslag på taxor och sortiment för Marstrandsfärjan och 
kommunfullmäktige i Kungälvs kommun fattade beslut den 5 november 2020. Efter fattat 
beslut har det inkommit synpunkter på taxorna från såväl boende som företagarföreningar på 
Marstrand och i Kungälv med önskemål om sänkta taxor för årskort.  
 
I samband med kommunstyrelsens möte den 21 april 2021 fick kommundirektören ett 
uppdrag att ta fram ett förslag på justerade taxor för årskort för Marstrandsfärjan.   
Uppdraget var att sänka kostnaden för årskort så mycket som möjligt men ändå följa av 
kommunfullmäktiges beslut om att taxan för färjan skall vara självfinansierad.  
En omvärldsanalys har visat att det inte är juridiskt möjligt att särskilt främja medborgare som 
genom sin mantalsskrivning är direkt beroende av en fungerande och tillgänglig 
färjeförbindelse. I uppdraget ingick även att om möjligt även undersöka exempelvis höjd 
dagtaxa, höjd taxa för fordon och/eller andra verksamheter eller åtgärder. Detta är frågor som 
av tidsskäl kunnat utredas djupare utan kommer att hanteras i samband med kommande 
översyn av taxa senare i år i samband med budgetbeslut 2022.  

 
Utgångsläget för kommunens egna sortiment och prisnivåer för biljetterna är att samma 
sortiment som Västtrafik tillhandahåller är applicerbart för kommunen och ska användas.  
Förslag till beslut är att kommunens och Västtrafiks sortiment är likvärdiga.  
 
Förvaltningen har beaktat såväl boendes som lokala företagsföreningars förslag och 
synpunkter och föreslår kommunfullmäktige följande: 
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1. Förvaltningen överlämnar två förslag på justerade taxor för period- och årskort för beslut: 
Alternativ 1 eller 2. 

2. Pris och sortiment gäller från och med 2021-07-15. 
3. För redan köpta årskort för Marstrandsfärjan enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige 5 

november 2020 återbetalas mellanskillnad mot uppvisande av kvitto. Gäller endast för 
årskort köpta år 2021.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkande  
Miguel Odhner (S): Bifall till alternativ 2. 
Ove Wiktorsson (C): Bifall till alternativ 1. 
Morgan Carlsson (SD): Bifall till alternativ 2. 
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till eget förslag enligt bilaga. 
Martin Högstedt (UP): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) förslag. 
Ove Wiktorsson (C): Avslag på Elisabeth Mattssons (L) yrkande. 
 
Ordföranden meddelar att Miguel Odhners (S) yrkande är huvudförslag och ställer övriga 
yrkanden mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att Elisabeth 
Mattsons (L) yrkande är motförslag till huvudförslaget. 

Propositionsordning 

 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta 
Miguel Odhners (S) yrkande. 

 
 

Omröstning begärs.  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Elisabeth Matssons (L) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 
Med 11 ja-röster för Miguel yrkande och 3 nej-röster för Elisabeth Mattsons (L) yrkande samt 
en ledamot som avstod antar kommunstyrelsen Miguel Odhners (S) yrkande. 
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Ledamot Ja Nej Avstår 
Miguel Odhner (S)  X   
Anders Holmensköld (M)  X   
Elisabeth Matsson (M)  X  
Martin Högstedt (UP)   X  
Ove Wiktorsson (C)    X 
Ancy Wahlgren (UP)   X  
Morgan Carlsson (SD)  X   
Linda Åshamre (S)  X   
Anna Vedin (M)  X   
Mats Frisell (S)  X   
William Hult (S) X   
Erik Andreasson (V)  X   
Rolf Carlsson (SD)  X   
Gun-Marie Daun (KD)  X   
Marcus Adiels (M) X   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Alternativ 2 för justerade taxor för period- och årskort på 
Marstrandsfärjan antas.  

2. Pris och sortiment gäller från och med 2021-07-15. 
3. För redan köpta årskort för Marstrandsfärjan enligt taxa beslutad av 

kommunfullmäktige 5 november 2020 återbetalas mellanskillnad mot 
uppvisande av kvitto. Gäller endast för årskort köpta år 2021.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
__________ 
Elisabeth Matsson (M) lämnar en anteckning till protokollet. 
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 § 207/2021 

Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik (Dnr KS2019/2075) 
Skollinjetrafiken står inför en ny upphandling via Västtrafik och förstudiearbetet är klart. Det 
som kvarstår är att besluta om vilket trafikupplägg som ska råda under kommande 
avtalsperiod. 
Förvaltningen har arbetat fram fyra olika alternativa koncept  
1.Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver. 
 
2.Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente. 
 
3.Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och som kan 
mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje) 
 
4.Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider. 
 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att besluta om att upphandla enligt alternativ 1 och 
fortsätta att främja ett hållbart resande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik 
Bilaga BILAGA 1 KS2019-2075-14 Förstudie inför upphandling Kungälvs skoltrafik 
981112_1_1 
Bilaga BILAGA 2 Underlag för beslut - Kungälv skoltrafik 20210520 
Bilaga BILAGA 3 Rapport Optimering av anpassad linjetrafik Kungälvs kommun v1.1 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 8 juni 2021 
Protokollsutdrag - Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - Utskottet för Samhälle 
och utveckling  

 Beslut  
1. Kommunstyrelsen beslutar om att uppdra åt Västtrafik att upphandla ett 
skollinjetrafikkoncept som främjar ett hållbart resande, enligt alternativ 1. 

__________ 
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 § 208/2021 

Redovisning av pågående motioner (Dnr KS2017/0054) 
Kommunstyrelsen redovisar regelbundet status på pågående motioner till kommunfullmäktige.  
Totalt finns det 10 pågående motioner per 2021-06-01. Av de 10 pågående motionerna är en 
äldre än ett år. Svar på motionen är dock anmält för politisk behandling.  
 
Kommunkansliet skickar regelbundet påminnelser rörande de motioner som ännu inte är 
besvarade och ambitionen är att alla motioner ska besvaras så fort som möjligt.  
 
Se bilaga 1, för komplett lista över samtliga pågående motioner samt aktuell status. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner (Dnr KS2017/0054) 
Bilaga 1 

Beslut  
                                          Redovisningen antecknas till protokollet.  

__________ 
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 § 209/2021 

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun 
(Dnr KS2020/1097) 
 
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.  
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som 
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag. 
 
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd 
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för 
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även 
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot 2028. 
Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns 
kommunstyrelse.  
 
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens 
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med 
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop. 
1992/93:159, s. 86).  
 
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med 
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit 
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer. 
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid 
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens behov. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 25 juni 2020 
Bilaga motion ramprogram LSS 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 25 maj 2021 
Bilaga Anteckning till protokollet - BTS - 25 maj 
Protokollsutdrag - Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun - 
Beredningen för Trygghet och stöd  

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad. 
__________ 
 
Expedieras till:   
Lena Arnfelt 
/sektorchef ToS 

För kännedom till: 
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 § 210/2021 

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006) 
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi, 
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och 
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur 
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, 
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av 
politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.  
 
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens 
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för 
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån 
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade inte 
förändrats sedan dess.  
 
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till arvodesnämnden 
gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta utifrån att 
arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska insatser och 
bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge uppdrag till 
förvaltningen att att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala bolagen/stiftelsen 
enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.  
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och 
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17 
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och 
stiftelser.  
 
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns 
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på 
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens 
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då de 
föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens 
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då 
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.  
 
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden 
Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 8 juni 2021 
Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bol... 
AN2020-0005-6 Brev från Miguel Odhner (S) 933846_1_1 
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 15 april 2021 
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-06-16 
Sida 33 (51) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i 
Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i 
likhet med övriga arvoden i kommunen. 

2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har rätt 
till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i 
form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - 
Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har 
förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18. 

3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %. 
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%. 
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%. 
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse 

utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder 
(Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala 
Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till Kungälvsbostäder, 
KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. För AB 
Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida medel 
och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode till styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar 
inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode 
till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i samband med förvärvet eller 
förändringen. 

7.   Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta   
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 211/2021 

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk 
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning (Dnr KS2019/0192) 
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än 
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre 
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en 
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre 
att lämna opraktiska stora bostäder. 
 
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i 
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar 
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad 
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn 
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att 
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie 
bostadsbeståndet. 
 
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses 
slutfört och därmed avslutat. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomi... 
Policy Äldres Boende 
Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 23 mars 
Policy Äldres Boende - hållbar bostadsförsörjning 
Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 19 januari 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning antas. 
2. Beredningsuppdraget anses slutfört. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 212/2021 

Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr 
KS2015/2077) 

 
Ärendet är omedelbart justerat och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 213/2021 

Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt 
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (Dnr KS2021/0915) 
Trafikverket region väst har inkommit med en remiss om förslag om nya bärighetsföreskrifter 
för Västra Götalands län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till nya 
föreskrifter.  
 
Väghållningsmyndigheten i region Väst har för avsikt att ändra bärighetsklasser på vissa 
vägar i Västra Götalands län och föreslår därför att Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 
2018:4) om bärighetsklasser i Västra Götalands län ska upphöra att gälla och nya 
föreskrifter beslutas. 
 
Förslaget till nya föreskrifter innehåller inga förändringar i Kungälvs kommun. Förvaltningen 
har därmed inga synpunkter på förslaget.  
 
Information om ärendet: Ett remissvar har sänts till Trafikverket om att förvaltningen inte har 
några synpunkter på förslaget om nya bärighetsföreskrifter. Svaret kompletteras med ett 
politiskt beslut från Kungälvs kommun.  
 
Förslag till beslut: 
Kungälvs kommun tillstyrker förslaget om nya bärighetsföreskrifter och har inga synpunkter.   
 
Beslutsunderlag 
Yttrande Kungälvs kommun TRV 2021_19738. 
Trafikforeskrift - forslag 
Konsekvensutredning till forslag om barighetsforeskrifter Va... 

Beslut 

Kungälvs kommun tillstyrker förslaget om nya bärighetsföreskrifter och har inga 
synpunkter.   

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 214/2021 

Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. (Dnr KS2020/0823) 
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv Energi 
ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme, samt ge ett ekonomiskt 
överskott till kommunen. Planen syftar vidare till att bekräfta och möjliggöra viss utbyggnad av 
befintlig återvinningsverksamhet på platsen. I planområdet ingår också den befintliga nedlagda 
deponin för att säkerställa att dess skydd regleras i detaljplan. Detaljplanen ska dessutom säkerställa 
hantering av dagvatten och skyfall, liksom risker för översvämning, buller och andra störningar.  

Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och miljökonsekvensbeskrivning 
kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande miljöpåverkan”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. 
Bilaga Bedömning av betydande miljöpåverkan och underlag för avgränsningssamråd Tippen 1 
Protokollsutdrag - Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. - Utskottet för Samhälle och utveckling  

Beslut 

1. Detaljplan för Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt 
plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.  

2. Bedömning av betydande miljöpåverkan och underlag för avgränsningssamråd för 
Tippen 1 m.fl i Kungälvs kommun godkänns.  

__________ 
 
Expedieras till:   Henrik Johansson 

Kungälvs Energi AB 
Renhållningsenheten 
 

För kännedom till: Anna Hedlin 
Gunilla Karlsson Gremner 
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 § 215/2021 

Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen (Dnr 
KS2020/1014) 
Ärendet utgår. 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-06-16 
Sida 39 (51) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 216/2021 

Samverkansavtal för Västra Tunge (Dnr KS2020/1589) 
Ytterby-Tunge 2:72 och 2:3 m fl. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, förskola och eventuellt lokaler. 
Bostäderna avses att tillkomma genom nybyggnad av flerbostadshus. Bostäderna planeras få 
blandade upplåtelseformer (hyresrätt och bostadsrätt). Större delen av aktuellt område ägs av 
exploatörerna. Kommunen äger ingen mark inom detaljplanen. 
 
Ett förslag på samverkansavtal mellan kommunen, Ytterby Fastighetsutveckling AB, Jan 
Torsten Tungebo samt Ytterby Bostadsutveckling AB har tagits fram vars syfte är att ange 
förutsättningar för att upprätta en detaljplan inom Västra Tunge samt anger villkor och 
förutsättningar för fortsatt arbete. Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi, 
genomförandefrågor och övrigt samarbete. 
 
Samverkansavtalet reglerar förutsättningar för att upprätta detaljplan inom Västra Tunge samt 
anger villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. Verksamhetens bedömning är att 
samverkansavtalet kan godkännas. Utan samverkansavtal, har kommunen inte en 
överenskommelse med fastighetsägarna om finansiering av bl.a. allmän plats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samverkansavtal för Västra Tunge 
Bilaga Samverkansavtal Västra Tunge undersk 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 8 juni 2021 
Protokollsutdrag - Samverkansavtal för Västra Tunge - Utskottet för Samhälle och utveckling  

Beslut 

1. Upprättat samverkansavtal mellan Kungälvs kommun, Ytterby Fastighets-
utveckling AB, Jan Torsten Tungebo samt Ytterby Bostadsutveckling AB 
godkänns. 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag att underteckna 
samverkansavtalet. 
 

__________ 
 
Expedieras till: Christoffer Bjarneberg, Kart och mark 

För kännedom till: Daniel Markänger, Kart och mark Fredric Norrå, Planering och myndighet 
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 § 217/28 

Tjänsteskrivelse Västkustleden (Dnr KS2020/1781) 
 
Västkuststiftelsen har tagit fram ett förslag till en nationell cykelled genom Bohuslän, mestadels på 
redan befintliga cykelvägar i kommunen. Verksamheten gör bedömningen att en skyltad cykelled 
genom Kungälvs kommun enbart har positiva effekter på både medborgare och verksamheter 
längs sträckan.  

 
Förslag till beslut är att ansluta kommunen till arbetet med cykelleden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Västkustleden 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 8 juni 2021 
Protokollsutdrag - Tjänsteskrivelse Västkustleden - Utskottet för Samhälle och utveckling  

Beslut 

1. Kungälvs kommun ansluter sig till deltagande i arbetet med att skapa en nationell 
cykelled, Västkustleden. 

 
__________ 
 
Expedieras till:   Kristina Hellström 

För kännedom till: Jessica Waller, Mikael Svensson 
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 § 218/2021 

Planbesked för Marstrand 39:9 (Dnr KS2021/0472) 
 
På aktuell fastighet, Marstrand 39:9, finns i nuläget två bostadshus som är sammanbyggda i vinkel. 
För det norra huset finns byggrätt. För det södra huset finns ingen byggrätt för bostadshus. För en 
mindre del av den mark där det södra bostadshuset är beläget finns byggrätt för en 
komplementbyggnad. Övriga delar av den mark där det södra huset är placerat utgörs av 
prickmark, d v s mark som ej får bebyggas.  
 
Detta innebär att om det södra huset brinner ned medges inte byggande av ett nytt bostadshus på 
den plats där det nedbrunna huset stod.  
 
Ansökan avser att på fastigheten möjliggöra att planlägga för bostäder på den plats där det södra 
huset är beläget.  

Ett positivt planbesked föreslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planbesked för Marstrand 39:9 
Bilaga Bilaga Kartor 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 8 juni 2021 
Protokollsutdrag - Planbesked för Marstrand 39:9 - Utskottet för Samhälle och utveckling  
 
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 2022 och 
detaljplan antas 2023. Denna uppskattning kan ändras. 
__________ 
 
Expedieras till:   Marcus Dunér, Södra Tandåsgatan 28, 412 67 Göteborg, (duner.marcus@gmail.com) 

Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och Utveckling 

För kännedom till: Henrik Johansson, Plan/Samhälle och Utveckling 
Fredric Norrå, planering och myndighet/Samhälle och Utveckling 
Anders Holm, Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och Utveckling 
Pernilla Esping, projektledning/Samhälle och Utveckling 
Erik Liedner, Plan/Samhälle och Utveckling 
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 § 219/2021 

Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg (Dnr KS2021/0597) 
 

Förslag till översiktsplan för Göteborg har varit på samråd under våren 2019. Efter samrådet 
har planen bearbetats och synpunkterna från samrådet sammanställts i en samrådsredogörelse.  
Även Förslag till fördjupning för centrala Göteborg har varit på samråd under våren 2019. I 
samrådet fanns två alternativa utvecklingsinriktningar: stadskärnan stannar söder om älven 
respektive stadskärnan växer norrut. Efter samrådet har planen bearbetats utifrån inriktningen att 
stadskärnan ska växa över älven och synpunkterna från samrådet sammanställts i en 
samrådsredogörelse. 
 
Nu är förslag till översiktsplan och fördjupningen för centrala Göteborg utställt för granskning 
under perioden 24 mars 2021 – 28 juni 2021. 
 
Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt. 
 
Det långsiktiga målet med den nya översiktsplanen är en ekologisk, ekonomisk och socialt 
hållbar stad. Översiktsplanen tar höjd för en tillväxt både vad gäller nya invånare och 
arbetstillfällen samtidigt som Göteborg fungerar som motor och kärna i det regionala 
perspektivet. Utställningsförslaget till ny översiktsplan anger planeringsinriktningar för stadens 
olika geografiska delar, samt hur staden ska planera för de allmänna intressena som t.ex. fler 
bostäder, ren luft, klimatanpassning och god kollektivtrafik. För att nå målet om en hållbar 
stad utgår översiktsplanen från strategierna att planera för en nära, sammanhållen och robust 
stad. 
 
Planförslaget (FÖP centrum)  – som tar sin utgångspunkt i Vision Älvstaden – innehåller ett 
antal utvecklingsstrategier för en stadskärna som växer över älven och anger 
planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i centrala Göteborg för att 
uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Områdesvisa inriktningar, kopplat till befintliga 
förutsättningar och karaktärer, har tillkommit. Här finns rekommendationer för efterföljande 
planering med fokus på bebyggelseplanering, samhällsservice, kulturmiljö och trafikstruktur. 
Vissa delområden pekas ut som omvandlingsområden och andra områden som 
kompletteringsområden där den befintliga stadsmiljön i första hand ska värnas och stärkas. 
Planen föreslår även placering av högvattenskydd, inriktning för trafiknätens utveckling i och 
kring stadskärnan samt vilka kopplingar över älven som ska prioriteras. 
 
Under samrådet yttrade Kungälvs kommun sig över några mellankommunala frågor där 
samarbetet borde kunna utvecklas, både avseende mobilitet, infrastruktur, natur och kultur 
utifrån gemensamt ansvar i regionen. Bedömningen är att Göteborgs kommun tagit till sig 
synpunkterna även om några precisa kommentarer inte getts i den tematiska 
samrådsredogörelsen. Tolkningen är dock att de områden som ligger närmast Kungälv 
geografiskt är inte prioriterade områden i Göteborgs utveckling. 
Kungälv vill inte stänga dörrar helt för järnvägsreservat genom Kungälvs tätort och som 
ansluter mot norra Hisingen. Kommunen vill kunna vara öppna för framtida lösningar bl.a. 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-06-16 
Sida 43 (51) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

m.h.t den pågående förstudie för alternativ sträckning av höghastighetsbana mellan Göteborg 
och Oslo som Konsortiet Skagerrakbanan arbetar med.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg 
Bilaga OBS Kungälvs Remissvar på Göteborgs översiktsplan samråd 2019 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021 
Bilaga Anteckning till protokollet 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 8 juni 2021 
Protokollsutdrag - Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg - Beredningen för samhälle och 
utveckling  
Protokollsutdrag - Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg - Utskottet för Samhälle och 
utveckling  

Beslut 

Bilaga, kommunstyrelsens protokoll samt anteckning skickas som yttrande avseende 
Förslag till översiktsplan Göteborg 

__________ 
 
Expedieras till:    sbk@stadsbyggnad.goteborg.se      diarienumret 0609/16. 

 
 

För kännedom till: Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU/ plan 
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 § 220/2021 

Svar på remiss - Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av 
rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet (Dnr 
KS2021/0613) 

 
En remiss av Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster har inkommit från 
infrastrukturdepartementet. Infrastrukturdepartementet vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i promemorian.  
 
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om 
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. 
 
Förvaltningen har inga synpunkter på förslagen i promemorian. 
 
Förslag till beslut: Kungälvs kommun tillstyrker förslagen i promemorian och lämnar inga 
synpunkter.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss I2021_00867 Genomförande av ändringar i direktivet om... 
Remissmissiv 
PM Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid u... 
Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 8... 

Beslut 

Kungälvs kommun tillstyrker förslagen i promemorian och lämnar inga 
synpunkter. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 221/2021 

Svar remiss Remiss Danmarks havsplan och den strategiska 
miljökonsekvensbeskrivningen (Dnr KS2021/0808) 
 
Danmarks första nationella havsplan utgår från Danmarks maritima strategi och planen delar 
in havsområdet i olika zoner; utvecklingszon, trafikzon, natur och miljöskydd samt generell 
användning ( https://havplan.dk/en/). De miljöaspekter som förväntas påverkas signifikant är 
havsbotten, marina däggdjur, fåglar, fisk, fladdermöss, internationellt skyddade områden, 
vattenförorening, havets förmåga att producera varor och tjänster, visuell påverkan samt 
kumulativa effekter. 
 
Naturvårdsverket efterfrågar eventuella synpunkter på förslag till havsplan och strategisk 
miljökonsekvensbeskrivning senast den 27 september 2021 för att kunna lämna ett samlat svar 
till danska myndigheter. Synpunkterna bör i första hand fokusera på hur genomförandet av 
havsplanen kan påverka Sveriges miljö inklusive hälsofrågor. 
 
Förvaltningen har tagit emot handlingarna för kännedom och lämnar inga synpunkter på 
förslaget till Danmarks havsplan och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
Kungälvs kommun har inga synpunkter på Danmarks förslag på havsplan och strategisk 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar remiss Remiss  Danmarks havsplan och den strategiska 
miljökonsekvensbeskrivningen 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 8 juni 2021 
Protokollsutdrag - Svar remiss Remiss  Danmarks havsplan och den strategiska 
miljökonsekvensbeskrivningen - Utskottet för Samhälle och utveckling  

Beslut 

Kungälvs kommun har inga synpunkter på Danmarks förslag på havsplan och 
strategisk miljökonsekvensbeskrivning. 

__________ 
 
Expedieras till:   registrator@naturvardsverket.se (Ange ärendenummer NV-02842-20 och Danmarks 

havsplan) 

För kännedom till: anna.dahlen@kungalv.se 

 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-06-16 
Sida 46 (51) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 222/2021 

Remissvar Förslag till åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborg. (Dnr 
KS2021/0819) 

 
 Göteborgs stad har tagit fram ett förslag till Åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborgs Stad. 
Förslaget på åtgärdsplan för god vattenstatus innehåller 32 åtgärder som stadens förvaltningar och 
bolag behöver genomföra så att stadens vattenarbete följer vattenmyndigheternas bindande 
åtgärder i Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027. Kungälvs kommun har fått förslaget på remiss 
utifrån att Kungälvs kommun ingår i avrinningsområde samt vattenråd som berörs av 
åtgärdsplanen. Synpunkter på åtgärdsplanen ska skickas senast 2021-09-30.  
 
Ett flertal av åtgärderna innefattar utveckling av mellankommunal samverkan. Det handlar om  
samverkan inom avrinningsområden avseende tillsynsplanering, fysisk planering, avloppshantering, 
vattenskydd.  
 
Detta sammantaget innebär att miljötillsyn, fysisk planering och prövning och tillsyn  
enligt plan- och bygglagen i större utsträckning än idag behöver genomföras ur ett 
avrinningsområdesperspektiv i samverkan med andra kommuner och Länsstyrelsen. På så sätt kan 
vi gemensamt styra mot att de mest kostnadseffektiva åtgärderna genomförs i rätt  
tid och hamnar på rätt plats.  
 
Göteborgs Stad delar avrinningsområden med flera andra kommuner och samverkar med dem i de 
vattenråd som staden deltar i; Göta älvs, Säveåns och Mölndalsåns vattenråd.  
Ytterligare mellankommunala samarbeten inom vattenförvaltning behöver utvecklas för att driva 
arbetet framåt så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås.  
 
Länsstyrelsen har en vägledande roll i detta arbete då de har en helhetsbild av miljösituationen i 
vattnet inom länet och samverkar med andra myndigheter och kommuner.  
På samma sätt som vattenförvaltningsarbetet behöver klimatanpassningsarbetet ske ur ett  
avrinningsområdesperspektiv vilket även kräver mellankommunal samverkan.  
 
Vattenförvaltningsgruppen behöver även utveckla ett konkret samarbete med övriga kommuner 
inom avrinningsområden. Samverkan som sker i vattenråden är en bra grund för en 
vidareutveckling av det mellankommunala åtgärdsarbetet. Göteborgsregionens  
kommunalförbund och Länsstyrelsen kommer att ha en central roll i detta.  
 
Verksamhetens bedömning är instämmande till att den mellankommunala samverkan behöver 
utvecklas men annars inga synpunkter på förslag till Åtgärdsprogram. 

 
Beslutsunderlag  
Bilaga Följebrev remiss externa aktörer  
Bilaga Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022-2027 

Beslut 

Kommunen har inga synpunkter på Förslag till åtgärdsplan för god vattenstatus i 
Göteborgs stad. 

__________ 
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 Expedieras till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se märkt med diarienummer 2021-9775 

 
 

 För kännedom till Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU  
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 § 223/2021 

Svar på samråd avseende avgränsningssamråd för ett havsbaserat 
vindkraftprojekt utanför territorialgränsen i södra Skagerrak, Zephyr (Dnr 
KS2021/0897) 

 
Zephyr Vind AB har inkommit med en inbjudan till avgränsningssamråd för ett havsbaserat 
vindkraftprojekt utanför territorialgränsen i södra Skagerrak. Zephyr Vind AB planerar och 
undersöker möjligheten för en vindpark till havs och projektet benämns vindpark Poseidon. 
Området för vindkraftparken är beläget inom Sveriges ekonomiska zon i södra delen 
Skagerrak, ca 40 km nordväst om Göteborg. Syftet med avgränsningssamrådet är att samla 
information och synpunkter från olika intressenter inför framtagandet av kommande 
miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning.  

 
Området ligger utanför kommunens havsområde och översiktsplan. Förvaltningen anser att 
underlaget är komplett utifrån kommunens perspektiv och har inga övriga synpunkter inför 
framtagandet av kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

 
Förvaltningens förslag till beslut är att Kungälvs kommun inte har några synpunkter i 
samrådet. 
 

 Yrkande 
 Miguel Odhner (S): ärendet bordläggs. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen bordlägger 
ärendet. 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 
__________ 
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 § 224/2021 

Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag 
 
 Anders Holmensköld (M) informerar om: 

- Möte gällande Skagerrakkorridoren 
- Styrelsemöte med Nordiska Folkhögskolan – omsorg och vård med yrkessvenska. 

 
Gun-Marie Daun (KD) informerar om: 
- Göteborgs Symfoniker konserter i Kungälv under sensommaren.  

 
Mats Frisell (S) informerar om: 
- Göteborgsregionen miljö- och samhällsutveckling Översiktsplan Göteborg 

 
Miguel Odhner (S) informerar om: 
- Göteborgsregionens förbundsstyrelse 
- Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 
- Koncernbildning 
- Uppdrag gällande bilateral dialog avseende Södra Bohuslän Turism AB.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 225/2021 

Inkomna skrivelser 
 
 Inga inkomna skrivelser upptagna sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 226/2021 

Vision Kode (Dnr KS2020/1689) 
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en 
politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska 
fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen.  
 
Bedömningen är att visionen antas. 
 
Under sammanträdet 
Kommunstyrelsens ledamöter för dialog om ärendet och är överens om att ärendet är av 
långsiktig och framåtsyftande karaktär och att debatten därför bör föras på 
kommunfullmäktige och inte på kommunstyrelsenivå. 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Vision Kode 
Bilaga Vision Kode pr 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021 
Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling  

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Upprättat dokument Vision Kode antas.  
__________ 
 
 

 


