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§ 97/2021 

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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§ 98/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tilkommande eller utgående ärenden anmälda.  
 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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 § 99/2021 

Rambudget (Dnr KS2021/0539) 
 

Ekonomiberedningen lämnar förslag till rambudget 2022–2025 med finansiell utblick mot 
2029. 

 
Kommunfullmäktige anger i rambudgeten ekonomiska ramar och strategiska mål. I 
rambudgeten anges strategiska och finansiella mål. Målen är av övergripande karaktär, utgår 
från den aktuella politiska viljeriktningen och de styr tillsammans mot god ekonomisk 
hushållning. 
 
God ekonomisk hushållning råder när kommunallagens balanskrav är uppfyllt, de finansiella 
målen är uppfyllda, samtidigt som när minst 90% av de verksamhetsinriktade målen är 
uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda under ramperioden. 
 
Skatter och generella statsbidrag 
Skatter och generella statsbidrag beräknas med senast kända prognos, februari 2021, från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKL). 
 
Befolkningsprognos 
Befolkningsökningen beräknas med kommunens befolkningsprognos, presenterad hösten 
2020 justerad med ny byggprognos. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rambudget 
Bilaga Reservation rambudget 2022-2025 - SD 
Bilaga protokollsutdrag ekonomiberedningen §15 
Bilaga God ekonomisk hushållning och RUR k 
Bilaga Beredningsskrivelse rambudget 2022 – 2025 
 
Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Bifall till majoritetens förslag till rambudget från ekonomiberedningen.  
 
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Liberalernas förslag till rambudget.  
 
Erik Andreasson (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag till rambudget. 
 
Morgan Carlsson (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till rambudget. 
 
Martin Högstedt (UP): Bifall till liberalernas rambudget.  
 
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 09:18-09:24.  
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Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Miguel Odhners (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs.  
 
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 
Mattssons (L) yrkande är motförslag till huvudförslaget.  
 
Omröstning begärs inte.  
 
Ordföranden ställer Miguel Odhners (S) yrkande mot Elisabeth Mattssons (L) yrkande 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 Mattssons (L) yrkande.   

 
Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster, 3 nej-röster och 3 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen att anta 
Miguel Odhners (S) yrkande.  
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Miguel Odhner (S) X   
Anders Holmensköld (M) X   
Elisabeth Mattsson (L)  X  
Martin Högstedt (UP)  X  
Ove Wiktorsson (C) X   
Linda Åshamre (S) X   
Morgan Carlsson (SD)    X 
Pia Gillerstedt (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   

Summa: 9 3 3 
 

Förslag till kommunfullmäktige  

 
1. Strategiska förutsättningar, finansiella målen och strategiska mål 
enligt dokumentet Rambudget för Kungälvs kommun och dess 
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bolag 2022–2025 fastställs för perioden 2022 – 2025 
2. Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen för 2022 
fastställs till 21,44 (tjugoen kronor och fyrtiofyra ören) per 
skattekrona, det vill säga oförändrad skattesats. 
3. Kommunstyrelsens driftram för 2022 fastställs till 2 912 
Mkr, enligt resultatbudget. 
4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta Budget för 2022 med 
utblick mot 2025. Budgeten ska innehålla resultatmål enligt Modell för 
styrningen i Kungälvs kommun, samt budget per sektor. 
5. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i samråd med 
kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för 
den politiska organisationen inom ramen 17 Mkr. Förslaget ska 
redovisas för beslut i kommunfullmäktige. 
6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2022 fastställs till 620 Mkr, 
varav 330 Mkr för skattefinansierade och 290 Mkr för 
avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansieringen 2022 
fastställs till 19mkr. 
7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till 
Investerings- och driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige. 
Budgeten ska omfatta åren 2022 – 2025 med utblick mot 2029. 
Budgeten ska innehålla driftkostnadskalkyler. 
8. Kommunstyrelsen har i uppdrag att följa upp verksamheten 
och redovisa måluppfyllelsen. 
9. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (KS2021/1893)) upphör att gälla. 
10. Upprättat förslag till riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv antas.  

   
__________ 
Anteckning till protokollet lämnas av Erik Andreasson (V) – Se bilaga  
 
Samtliga närvarande ledamöter av Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar 
en anteckning till protokollet – Se bilaga   
 
Samtliga närvarande ledamöter av Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar 
en anteckning till protokollet – Se bilaga 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 100/2021 

Budgetdirektiv - Aktualisering år 2 budgetdirektiv 2021-2022 
 
Aktualisering av år 2 budgetdirektiv 2021/2022 med tillägg.  
 
Covid 19 förändrar Sverige och Kungälv. För att ge kommunens verksamheter så goda 
förutsättningar som möjligt mitt i en pandemi beslutade kommunstyrelsen den 15 april 2020 
att ge förvaltningen ett tvåårigt direktiv som gäller t o m 2022-12-31.  
 
Som folkvalda representanter och därmed inför medborgarna ansvariga, är vi mycket nöjda 
med hur direktivet tagits emot och omsatts i förvaltningens planering.  
 
Sedan det tvååriga budgetdirektivet antogs har en del frågor uppstått som rör kommunens 
verksamheter, kommunens krisberedskap samt förhållningssätt och åtgärder för återstart och 
företagsamhet, som enligt vår bedömning inte ryms i de befintliga skrivningarna.  
 
De nya frågeställningar som uppstått hanterar vi i detta dokument som ett tillägg till 
budgetdirektivet. 

 
Beslutsunderlag  
Aktualisering år 2 budgetdirektiv 2021-2022 
KD-budgetdirektiv 2022-2024  
 
Yrkanden  
Anders Holmensköld (M): Bifall till majoritetensbudgetdirektiv.  
 
Gun-Marie Daun (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetdirektiv.  
 
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Liberalernas budgetdirektiv.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Anders Holmenskölds (M) yrkande.  
 
Omröstning begärs.  
 
Ordföranden meddelar att Anders Holmenskölds (M) yrkande är huvudförslag och ställer 
övriga yrkanden mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att 
Elisabeth Mattssons (L) yrkande är motförslag till huvudförslaget.  
 
Omröstning begärs inte.  
 
Ordföranden ställer Anders Holmensköld (M) yrkande mot Elisabeth Mattssons (L) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Anders Holmenskölds (M) yrkande.  
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.   

 
Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster, 3 nej-röster och 3 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen att anta 
Anders Holmenskölds (M) yrkande.  
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Miguel Odhner (S) X   
Anders Holmensköld (M) X   
Elisabeth Mattsson (L)  X  
Martin Högstedt (UP)  X  
Ove Wiktorsson (C) X   
Linda Åshamre (S) X   
Morgan Carlsson (SD)    X 
Pia Gillerstedt (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   

Summa: 9 3 3 
 
 Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 10:00-10:15.  

Beslut 

 
1. Kommunstyrelsen aktualiserar budgetdirektiv 2021/2022 med detta tillägg.  
2. Kommundirektören återkommer med svar på aktualiseringen i verksamhetsplan 2022.  

Förslag till kommunfullmäktige  

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 101/2021 

Tilläggsavtal – avseende ”Avtal om medfinansiering och samverkan – 
objekt väg 168 Tjuvkil, Kungälvs kommun” (Dnr KS2014/782) 
Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och E6 via Ytterby. Vägen har begränsad 
framkomlighet och saknar GC-väg på delar av sträckan. Syftet och målet med projektet är att 
höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, trygga och tillgänglighetsanpassade 
busshållplatser samt passager för de boende att korsa väg 168. Breddning av körbana för att 
öka framkomligheten för främst busstrafik erfordras. 
 
Redan på 90-talet påbörjades projekt väg 168 förbifart Tjuvkil i och med ökat behov av 
framkomlighet och trafiksäkerhet för fordonstrafiken. 2009 upprättades en 
kostnadsfördelning. År 2015 antogs i kommunstyrelsen ett medfinansieringsavtal för objekt 
väg 168 Tjuvkil. Arbetet sker genom medfinansiering och Kungälvs kommun, Trafikverket 
och Västra Götalandsregionen är parter. Baserat på Avtal om medfinansiering och samverkan – 
objekt väg 168 Tjuvkil, Kungälvs kommun som tecknades mellan parterna 2015 har detta 
tilläggsavtal om medfinansiering upprättats. Det föreslagna tilläggsavtalet innebär förändrad 
totalkostnad för projektet och kostnadsfördelning mellan parterna avseende totalkostnaden i 
förhållande till ursprungsavtalet samt ny tidplan.  

 
Preliminärt planeras framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling ske under 2021-
2022. Planerat antagande av detaljplan våren 2021. Planerat inskick för fastställelse av vägplan 
är juni 2021. Preliminär byggstart är hösten 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal – avseende ”Avtal om medfinansiering och samverkan – objekt 
väg 168 Tjuvkil, Kungälvs kommun” 
Bilaga Tilläggsavtal_Väg168_Tjuvkil 

Beslut 

1. Tilläggsavtal – avseende ”Avtal om medfinansiering och samverkan – objekt väg 
168 Tjuvkil, Kungälvs kommun” godkänns.  

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag att 
underteckna avtalet.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 102/2021 

Avsiktsförklaring objekt väg 168 Ekelöf - Kareby (Dnr KS2013/563) 
Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och E6 via Ytterby. Vägen har begränsad 
framkomlighet och saknar GC-väg på delar av sträckan. År 2014 tar Trafikverket fram ett 
ställningstagande och beslut angående val av lokaliseringsalternativ samt fortsatt arbete av en 
ny väg 168, delen Ekelöf - Kareby i Kungälvs kommun - Grön korridor. Under våren 
konstateras ytterligare ökade kostnader samt svårigheter i genomförande och utbyggnad av så 
kallad korridor 1 - Grön korridor. Sommaren 2018 började Trafikverket studera alternativa 
lösningar, efter att det tidigare korridorvalet upphävdes. I det arbetet framkom att 
utredningsområdets gränser måste utökas för att kunna utreda vidare förutsättningar i ett 
större område. 
 
Efter samrådsmötet i december 2019 har projektet sammanställt synpunkter från samrådet i en 
uppdaterad samrådsredogörelse. Effekt- och konsekvensbedömningar av de fem 
korridorförslagen har också tagits fram. 

 
För närvarande arbetar man med 2 korridorval, under arbetets gång har korridorerna 1 och 4 
blivit de mest troliga korridorerna. Dessa korridorer kommer att fortsatt utredas och val av 
slutgiltig korridor sker gemensamt mellan parterna.  
 
Målet och syftet med en ny länk är:  

 Ökad trafiksäkerhet på E6 och väg 168 
 Förbättrad kapacitet i Kungälvsmotet och Rollsbomotet. Omfördelning av trafiken till 

fler trafikplatser vilket minskar belastningen på Kungälvsmotet och Rollsbomotet. 
 Avlasta väg 168 genom Ytterby, minskade bullernivåer för de boende samt möjliggöra 

kommunal exploatering, både verksamheter och bostäder 
 
Denna avsiktsförklaring avses tecknas tills utredningarna är klara. Därefter tecknas skarpt 
avtal, samt val av korridor görs. Genomförandet kommer att ske via medfinansiering och 
samverkan mellan de tre parterna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring objekt väg 168 Ekelöf - Kareby 
Bilaga Avsiktsföklaring_Ekelöf_Kareby 

Beslut 

1. Avsiktsförklaring objekt väg 168 Ekelöf - Kareby godkänns.  
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag att träffa 

och skriva under avsiktsförklaring med Trafikverket och VGR enligt bifogat 
förslag.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
__________ 
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Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 103/2021 

Skadestånd enligt dataskyddsförordningen (GDPR) (Dnr KS2020/1975) 
Den 2 december 2020 uppdagades ett lyckat intrångsförsök till en medarbetares Office365-
konto.  
 
Incidenten innebar att den personuppgiftsansvarige, det vill säga kommunstyrelsen, inte längre 
hade kontroll över de personuppgifter som fanns i medarbetarens e-post. Genom otillåtet 
dataintrång hamnade uppgifterna i orätta händer. Flera av uppgifterna i e-posten innehöll 
känsliga personuppgifter. Händelsen bedömdes utgöra en så kallad personuppgiftsincident 
enligt dataskyddsförordningens bestämmelser.  
 
Med anledning av personuppgiftsincidenten har två av de personer som förekom i aktuella 
e-postmeddelanden framställt skadeståndskrav mot kommunen. Något specifikt belopp har 
inte angivits.  
 
Av artikel 82 (1) i dataskyddsförordningen framgår att varje person som har lidit materiell eller 
immateriell skada till följd av en överträdelse av förordningen ska ha rätt till ersättning från 
den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den uppkomna skadan. 
 
Det bedöms att kommunstyrelsen, i egenskap av personuppgiftsansvarig, inte har uppfyllt 
kraven på tillräcklig grad av säkerhet i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser. 
Eftersom det är fråga om överträdelse av dataskyddsförordningen har kommunstyrelsen en 
skyldighet enligt artikel 82 (1) i förordningen att ersätta den skada som detta har medfört för 
den registrerade.   
 
Av tidigare praxis, vid tillämpning av den numera upphävda personuppgiftslagen (PuL), följer 
att bagatellartade kränkningar till följd av lagen inte följts inte ersätts, mindre allvarliga 
kränkningar ersätts med 3 000 kr och allvarlig kränkning ersätts med 5 000 kr enligt schablon. 
I vissa fall av allvarligare fall kan ersättningen uppå till högre belopp. Denna praxis bedöms 
vara vägledande även vid tillämpning av dataskyddsförordningen. 
 
Den skada som kränkningen medfört i aktuella ärenden bedöms, såvitt hittills framkommit, 
vara begränsad och av mindre allvarlig karaktär. En ersättning om 3 000 kr till respektive 
person bedöms vara rimlig. 
 
Efter incidenten har vissa säkerhetshöjande åtgärder vidtagit för att om möjligt förebygga att 
något liknande inte ska inträffa igen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Skadestånd enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 

Beslut  

1. Den registrerade personen A.Ö. tillerkänns en ersättning om totalt 3 000 kr.  
2. Den registrerade personen A.A tillerkänns en ersättning om totalt 3 000 kr.  
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__________ 
 
Expedieras till: Kommunjurist  
 

För kännedom till: 
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 § 104/2021 

Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller 
bolagsuppdrag 

 
Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, har inför sammanträdet sänt ut rapporter 
rörande: 

 
- Arbetsordning Göta älvs VR_2021-03-26  
- Brev KS Finansiering Göta älvs vattenråd  
- Dialogsammanträde med kommunens Nämnder 2021-03-26  
- Rapport Skagerrakbanan slutversion 210330  
- Rapport slutversion - med spårade ändringar  
- Svar kommentarer och inspel utkast rapport Skagerrakbanan 

 
Kommundirektör, Haleh Lindqvist, informerar om Retroaktiv ersättning till de fristående 
verksamheterna.  

  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 








