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  Paragraf 27-29 – Omedelbar justering  
 Fredrik Skreberg  
   

Ordförande 
  

 Miguel Odhner (S)  
   
Justerande   
 Gun-Marie Daun (KD)  

 
Ej närvarande Sven Niklasson (SD)  
 Lottie Lord (MP)  
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 § 27/2021 

Beslut om extrapengar till kommunens anställda med anledning av covid-
19  

 
2020 har varit ett tufft år och medarbetarna har gjort extra stora insatser. Alla har dragit sitt 
strå till stacken och kommunstyrelsen vill visa att de uppskattar det. Det är omöjligt att värdera 
allas insatser var och en för sig, alla anställda har varit ovärderliga i kommunens arbete med att 
bekämpa och stå upp mot covid-19-pandemin. 
 
Som ett tack för de insatser som gjorts vill Kungälvs kommun ge ett ensidigt 
arbetsgivarerbjudande, vilket innebär en engångsutbetalning av extra pengar till medarbetarna.  
 
Alla medarbetare som har varit anställda mellan 1 mars och 31 december 2020 får ett extra 
engångsbelopp som ensidigt arbetsgivarerbjudande vilket utbetalas under förutsättningen att 
kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet. Det gäller tillsvidare-, månads- och timavlönade.  
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen:  
 

Alla medarbetare får ett engångsbelopp som ett ensidigt arbetsgivarerbjudande, fördelat i 
följande grupper: 
1. Månads- och tillsvidareanställda inom vård, skola och omsorg. Brukar- och elevnära 

samt medarbetare med arbetsuppgifter som berör brukare inom vård och omsorg eller 
elever: 3 500 kronor.  

2. Övriga tillsvidareanställda och månadsanställda: 1 500 kronor 
3. Ersättningen avser perioden 1 mars till 31 december 2020. För tillsvidareanställda och 

månadsanställda kommer beloppet att proportioneras i förhållande till 
sysselsättningsgrad och anställningstid. 

4. Timavlönade utifrån antal utförda pass. Man ska ha utfört arbete under perioden 1 
mars till 31 december 2020 och minst 10 pass. Beroende på antal utförda pass av 
medarbetare får timavlönade: 500, 750, 1000, 1500, 3500 kronor. 

5. Medarbetare som har slutat i Kungälvs kommun under år 2020 får inte del av beloppet. 
6. Kommundirektören omfattas inte av extrapengarna.  

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - extrapengar till kommunens anställda med anledning av covid-19  
 
Yrkanden  
Elisabeth Mattsson (L): Att extrapengar enligt samma principer och regelverk som gäller för 
utbetalningar 200103-201231, skall avsättas från 1/1-21 fram till som längst 31/8-21. 
 
Marcus Adiels (M): Avslag på Elisabeth Mattssons (L) yrkande.  
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Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Marcus Adiels (M) yrkande.  
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut 

Alla medarbetare får ett engångsbelopp som ett ensidigt arbetsgivarerbjudande, fördelat 
i följande grupper: 

1. Månads- och tillsvidareanställda inom vård, skola och omsorg. Brukar- och 
elevnära samt medarbetare med arbetsuppgifter som berör brukare inom vård 
och omsorg eller elever: 3 500 kronor.  

2. Övriga tillsvidareanställda och månadsanställda: 1 500 kronor 
3. Ersättningen avser perioden 1 mars till 31 december 2020. För 

tillsvidareanställda och månadsanställda kommer beloppet att proportioneras i 
förhållande till sysselsättningsgrad och anställningstid. 

4. Timavlönade utifrån antal utförda pass. Man ska ha utfört arbete under 
perioden 1 mars till 31 december 2020 och minst 10 pass. Beroende på antal 
utförda pass av medarbetare får timavlönade: 500, 750, 1000, 1500, 3500 
kronor. 

5. Medarbetare som har slutat i Kungälvs kommun under år 2020 får inte del av 
beloppet. 

6. Kommundirektören omfattas inte av extrapengarna.  
7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

__________ 
Ancy Wahlgren (UP), Linda Åshamre (S), Ove Wiktorsson (C), Anders Holmensköld (M) och 
Fredrik Daun (KD) deltar inte handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 
Anteckning till protokollet lämnas av Erik Andreasson (V) – Se bilaga  
 
Anteckning till protokollet lämnas av Elisabeth Mattsson (L) – Se bilaga  
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 28/2021 

Överklagande av dom Strandverket - Kommunstyrelsens presidium 
gällande överklagande av dom Strandverket (Dnr KS2020/0377) 
 
I syfte att i god demokratisk ordning ge alla styrelseledamöter möjlighet att ta del av innehåll 
och besluta i ärendet överklagades dom i mål nr T 18097-19 med begäran att senare kunna 
inkomma med kompletterande handlingar efter att kommunstyrelsen behandlat ärendet. Alla 
ledamöter fick information i ärendet vid sammanträdet den 13 januari. Vid sammanträdet gavs 
kommunstyrelsen presidium i uppdrag att beakta dialog och återkomma med förslag till beslut 
i ärendet.   
  
Kommunstyrelsens presidium anser frågan av principiell karaktär och behöver klargöras 
huruvida muntliga avtal kan anses bindande utan att det finnes vare sig kommunala beslut, 
kommunalt uppdrag eller kommunal delegationsordning att ingå avtal. Juridiska processer 
innebär ofta ekonomiska risker. Kommunen har erbjudit två förlikningar utan framgång varför 
kommunen måste ta ställning till att fortsatt driva frågan eller ej. Vid kommunstyrelsen dialog 
den 13 januari visades olika argument både för och emot att överklaga. Kommunstyrelsens 
presidium ser företrädesvis att styrelsen i principiella juridiska frågor agerar så enhälligt som 
möjligt. Mot den bakgrunden och med anledning att det finns ett rättsligt utlåtande, föreslår 
kommunstyrelsens presidium att frågan inte förs vidare till prövningstillstånd.  
 
Beslutsunderlag  
Skrivelse - Kommunstyrelsens presidium gällande överklagande av dom Strandverket  

Beslut 

 
1. Ärendet drivs inte vidare.  
2. Presidiet får i uppdrag att vid lämpligt tillfälle lyfta den principiella frågan vidare i 

politiska rum så som SKR och departement.  
3. Förvaltningen ges i uppdrag: 

 
- att kartlägga vilka funktioner som kan anses ha en ”ställningsfullmakt” ur ett 

juridiskt perspektiv för att framledes undvika en högre befogenhetsställning än 
vad delegeringsordningen anger.   

- att vidta övriga nödvändiga åtgärder för att öka säkerheten för att i Kungälvs 
kommun ska endast skriftliga avtal gälla.  

 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

__________ 
 
 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 29/2021 

Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa Marstrandsfärjan (Dnr 
KS2020/1470) 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-05 (Dnr KS2020/1470, § 144) om taxa och sortiment 
för Marstrandsfärjan m.m.  
 
Kommunfullmäktiges beslut har överklagats. Kommunen har 2020-12-16 yttrat sig över 
överklagan.  
 
Klaganden har nu inkommit med ytterligare ett yttrande och anför bland annat att kommunens 
kostnader inte motiverar priset enligt den beslutade taxan.  
 
Förvaltningsrätten har i målet om laglighetsprövning (mål nr 15283-20) förelagt kommunen att 
yttra sig över det som anförs i yttrandet.   
 
Av upprättat förslag till yttrande framgår att kommunen vidhåller att förvaltningsrätten bör 
avslå överklagan. Kommunfullmäktiges beslut strider inte mot likställighetsprincipen, 
självkostnadsprincipen eller mot någon annan bestämmelse i kommunallagen. Det föreligger 
därför ingen grund för upphävande av fullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa Marstrandsfärjan 
Bilaga Göteborg_FR_15283-20_Aktbil_14 
Bilaga Laglighetsprövning  Mål nr 15283-20 taxa Marstrandsfärjan förslag 210125 
Bilaga Avtal kommunen och VGR om Marstrandsfärjan 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen yttrar sig i mål om laglighetsprövning (mål nr 15283-20) i 
enlighet med upprättat förslag 2021-01-25. 
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 
 
Expedieras till:  
Förvaltningsrätten 
  

För kännedom till: 

 
 






