
Sammanträdesprotokoll  

Sammanträdesdatum  2021-04-21 
Sida  1 (17) 

 
 

 

Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2021-04-21 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2021-04-29 

Datum då anslag tas 
ner 2021-05-21 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    
    

    
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-17:00 
 

Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande 
 Anders Holmensköld (M) 1:e vice ordförande 
 Elisabeth Mattsson (L) 2:e vice ordförande 
 Martin Högstedt (UP)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Anna Vedin (M)  
 Mats Frisell (S)  
 William Hult (S)  
 Erik Andreasson (V)  
 Rolf Carlsson (SD)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Marcus Adiels (M)  

 
 Charlotta Windeman (M)  
 Monica Haraldsson (M)  
 Fredrik Daun (KD)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-04-21 
Sida 2 (17) 

 
 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 
 

Sekreterare 
  Paragraf 105-115 
 Fredrik Skreberg  
   

Ordförande 
  

 Miguel Odhner (S)  
   
Justerande   
 Elisabeth Mattsson (L)  

 
Ej närvarande Linda Åshamre (S)  
 Lottie Lord (MP)  

 

 
  

Övriga deltagare Haleh Lindqvist  Kommundirektör  
 Susanne Jönsson (S) Ordförande beredningen för samhälle och utveckling § 107 

 

Rainer Hoffman (S)  Vice ordförande beredningen för samhälle och utveckling § 
107 

 Anders Holm  Sektor samhälle och utveckling §§ 107, 110 
 Martin Hollertz  Sektor samhälle och utveckling §§ 107, 110 
 Sten-Ove Dahlöf  Sektor samhälle och utveckling § 107 
 Lena Arnfelt  Sektor trygghet och stöd § 108  
 Johan Sjöholm  Sektor trygghet och stöd § 108  
 Jessica Waller  Kommunkansliet § 109  
  Åsa Berglie  Sektor samhälle och utveckling § 111 
 Richard Holmgren  Sektor samhälle och utveckling § 111 
 Christian Solander  Ekonomienheten § 110  
   
   



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-04-21 
Sida 3 (17) 

 
 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 
 

 

Innehållsförteckning 

 

 

Val av justerare ................................................................................................................................................................ 4 
Tillkommande och utgående ärenden .......................................................................................................................... 5 
Information och fördjupning rörande VA-frågor, utbyggnadsplaner, ekonomi, viten, kommunavtal, uppdrag
 ........................................................................................................................................................................................... 6 
Lägesrapport, Rådet för Social hållbarhet och Folkhälsa .......................................................................................... 7 
Lägesrapport Näringslivsfrågor (Covidinsatser, Näringslivstrategi, Frukostmöten, företagsbesök, Insikt, 
SBTAB, nyföretagarcentrum) ........................................................................................................................................ 8 
Lägesrapport, uppföljning Marstrandsfärjan ............................................................................................................... 9 
Lägesrapport, uppföljning uppdrag Arena ................................................................................................................ 10 
Granskningsrapport ”Grundläggande granskning 2020” (Dnr KS2021/0657) .................................................. 11 
Granskningsrapport ”Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter” (Dnr 
KS2021/0658) ............................................................................................................................................................... 13 
Granskningsrapport ”Granskning av VA-särredovisning” (Dnr KS2021/0659) ............................................... 15 
Fråga från Erik Andreasson (V) rörande möteshandlingar .................................................................................... 17 

 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-04-21 
Sida 4 (17) 

 
 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 
 

§ 105/2021 

Val av justerare 
 

Till justerare föreslås Elisabeth Mattsson (L). Ordföranden meddelar att protokollet justeras 
måndagen den 26 april.  

  

Beslut 

  Till justerare utses Elisabeth Mattsson (L). 
__________ 
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§ 106/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 

Tillkommande ärenden: 
 
- Fråga från Erik Andreasson (V) rörande möteshandlingar  

 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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 § 107/2021 

Information och fördjupning rörande VA-frågor, utbyggnadsplaner, 
ekonomi, viten, kommunavtal, uppdrag 

 
 Anders Holm, sektor samhälle och utveckling, informerar om: 
 

• Hur styrs VA-verksamheten? 
• Vad innebär verksamhetsområde? 
• Planering och byggnation utbyggnad 
• Drift 
• Ekonomi 
• VA-taxa 
• Kvalitetsprocesser/Administration 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 108/2021 

Lägesrapport, Rådet för Social hållbarhet och Folkhälsa 
 
 Johan Sjöholm och Lena Arnfelt, sektor trygghet och stöd, informerar om: 
 

- Social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan och trygg i Kungälv  
- Översyn och samordning inom det förebyggande arbetet barn och unga 
- Drogförebyggande  
- Psykisk hälsa/suicidprevention  
- Arbete och sysselsättning  
- Antal öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 18-24 år 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 109/2021 

Lägesrapport Näringslivsfrågor (Covidinsatser, Näringslivstrategi, 
Frukostmöten, företagsbesök, Insikt, SBTAB, nyföretagarcentrum) 

 
 Haleh Lindqvist och Jessica Waller informerar om: 
 

- Senaste siffrorna från BRG kring näringslivet situation  
- Covidinsatser  
- Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035  
- Frukostmöten, företagsbesök  
- Insikt  
- Södra Bohuslän Turism  
- Nyföretagande och Nyföretagarcentrum  
- Hyresrabatter  
- Leader  

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 110/2021 

Lägesrapport, uppföljning Marstrandsfärjan 
 
 Anders Holm, sektor samhälle och utveckling, informerar om: 
 

• Övertagande Kalkyl –Överblick 
- Intäkter 
- Kostnader 
 

• Resande statistik 
- Västtrafik 
- Färjans Fotocell 
 

• Kalkylens antagande kring biljettförsäljning 
-Villkor vid övertagandet 
 

• Alternativa förslag på prissättning av årskortet 
-Övrigt sortiment  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 111/2021 

Lägesrapport, uppföljning uppdrag Arena 
 
 Haleh Lindqvist och Åsa Berglie informerar om: 
 

- Uppdraget ur budgetdirektiv 2021-2022 
- Ur direktivet: Hållbara utgångspunkter genomförandet 
- Lägesbild befintliga anläggningar 
- Bandyns utmaningar 
- Kungälvs idrottsanläggningar i jämförelse med andra kommuner (KOLADA) 
- Befintliga anläggningar med  reinvesterings/underhållsbehov 
- Arbetet med ny hallarena 
- Arenans innehåll och storlek 
- Utkast volymstudie hallarena  
- Resultat av volymstudien  
- Förvaltningens pågående arbete  
- Markbyte arenaområdet Yttern 
- Planområde för detaljplanen 
- Idrottsrådets arbete med arenan 
- Preliminär tidplan  

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 112/2021 

Granskningsrapport ”Grundläggande granskning 2020” (Dnr 
KS2021/0657) 

 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young i uppdrag att 
genomföra en grundläggande granskning. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 
underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed. 
 
I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder 
här rapporten 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 kommunens anvisningar avseende uppföljning 
och rapportering. Det finns dock utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens och sociala 
myndighetsnämndens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll. Vad gäller 
kommunfullmäktiges beredningar är den sammanfattande bedömningen att beredningarna inte 
till fullo har arbetat med sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Utifrån 
granskningen lämnades följande rekommendationer: 
 
Kommunstyrelsen rekommenderas att: 
Säkerställa att fullmäktiges mål bryts ner till egna mål med indikatorer och målvärden 
Säkerställa att arbetet med uppsikt över bolag och stiftelser följer kommunens riktlinjer 
Säkerställa att styrelsens interna kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning och 
ledning 
 
Sociala myndighetsnämnden rekommenderas att: 
Säkerställa att nämndens interna kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning och 
ledning 
 
Kommunfullmäktiges beredningar rekommenderas att: 
Säkerställa att bredningarna presenterar verksamhetsplaner för mandatperiod en i enlighet med 
beredningarnas arbetsordning 
 
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 bifogad rapport och de områden som uppmärksammats 
ovan.  

 
 Beslutsunderlag  
 Grundläggande granskning 2020 

 Följebrev - Grundläggande granskning 2020 
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Beslut 

  Granskningen remitteras till förvaltningen.  
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 113/2021 

Granskningsrapport ”Utökad grundläggande granskning av kommunens 
taxor och avgifter” (Dnr KS2021/0658) 
 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young i uppdrag att 
genomföra en utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om det finns områden där kommunens beredning av taxor 
och avgifter inte är ändamålsenlig. 
 
I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder 
här rapporten för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering 
av revisionens granskningar. Revisionens bedömning är att: 
- Kommunstyrelsen har säkerställt att det finns tillräckliga analysverktyg för att ta fram 

korrekta taxor 
- Kommunstyrelsen har säkerställt att beredningen av nya taxor skett på ett ändamålsenligt 

sätt och enligt gällande lagstiftning 
- Kommunstyrelsen i stort säkerställt att beslutsunderlagen är tydliga vad gäller juridiska och 

ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömningen grundar sig i att det i granskade taxor finns etablerade arbetssätt och metoder  
för att beräkna korrekta taxor. Vidare grundar sig granskningen på att kommunen har haft en 
strategi med vad taxeförändringen ska resultera i. För avfallstaxan har det exempelvis handlat 
om att styra mot mer miljömedvetna val hos abonnenterna och för miljötaxan att öka kostnads 
täcknings graden samt uppdatering utifrån gällande lagstiftning. Slutligen grundar sig 
bedömningen på att beslutsunderlagen innehåller tydliga juridiska bedömningar avseende 
kommunens möjlighet att ta ut avgifter. 
 
De ekonomiska bedömningarna avseende avfallstaxan innehåller tydliga ekonomiska 
bedömningar, medan de ekonomiska bedömningarna med miljötaxan lämnar utrymme för 
tolkning. Vi noterar att verksamheten som miljötaxan ska finansiera inte särredovisas på 
motsvarande sätt som för renhållningsverksamheten. 
 
Vi noterar även att kommunfullmäktige beslutat om båda taxor förhållandevis nära inpå då 
taxorna trädde i kraft. Det finns enligt vår mening risk att beslut om taxor överklagas. Vi ser 
det därför som väsentligt att kommunstyrelsen har en beredning som medger tillräcklig 
bufferttid innan taxorna är avsedda att träda i kraft. 

 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 
- Presentera intäkter och kostnader för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och 

strålskyddslagen i kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning. 
- Tydligt redovisa kostnadsberäkningar till följd av förändringar i taxor i beslutsunderlagen 

för att öka förutsägbarheten och stärka ekonomistyrningen. 
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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 de områden som 
uppmärksammats ovan. 
 
Beslutsunderlag  
Missiv - Granskningsrapport ”Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och 
avgifter” 
Granskningsrapport ”Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter” 

Beslut 

  Granskningen remitteras till förvaltningen.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 114/2021 

Granskningsrapport ”Granskning av VA-särredovisning” (Dnr 
KS2021/0659) 

 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young i uppdrag att 
genomföra en utökad grundläggande granskning av kommunens VA-särredovisning för 
räkenskapsåret 2020. Syftet med granskningen har varit att undersöka om kommunens VA 
särredovisning följer den redovisningspraxis som utvecklas angående vad som ska anses vara 
god redovisningssed. 
 
I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder 
här rapporten för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering 
av revisionens granskningar. 
 
Revisionens sammanfattande bedömning 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. 
Däremot bedömer revisorerna 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. 
 
Vidare noteras att kommunen i samband med granskningen inte presenterat någon 
dokumenterad prövning som grund för sitt ställningstagande att förlänga den ekonomiska 
livslängden för VA-ledningar till 80 år. 
 
Utifrån genomförd granskning har följande förbättringsområden och rekommendationer 
noterats: 
 
- I och med att pågående investeringar till och med 2019 allokerats till VA-verksamheten 

först vid aktivering så har balansomslutningen gett en missvisande bild av VA 
verksamhetens finansiella ställning under uppförandeskedet. Med start 2020 allokeras även 
pågående nyanläggningar till VA-verksamhetens balansräkning. Vi konstaterar att VA 
verksamheten inte påförs någon räntekostnad under uppförandeskedet av investeringar. Vi 
rekommenderar att kommunen påför VA-verksamheten räntekostnader antingen baserat 
på låneskuldens storlek eller att även pågående investeringar utgör underlag för 
ränteberäkning. 

- VA-verksamheten belastas enbart av till verksamheten direkt hänförliga kostnader. 
Därutöver påförs VA-verksamheten ett räntepåslag om 0,3 % vilket är avsett att täcka 
kommuncentrala kostnader. Enligt vår bedömning finns ingen direkt koppling mellan 
ränta på lånade medel och kostnad för nyttjade tjänster från centrala funktioner inom 
kommunen. Vi rekommenderar att kommunen analyserar vad som  är  VA-verksamhetens 
skäliga  andel av kommuncentrala kostnader och att beräkningen baseras på en relevant 
grund. 
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Kommunen rekommenderas att årligen följa upp och bedöma rimligheten i 
kostnadsfördelningen. 

 
- I VA-verksamhetens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019 hänvisas till 

kommunens årsredovisning för information om tillämpade redovisningsprinciper. För 
räkenskapsåret 2020 ingår VA-särredovisningen i kommunens årsredovisning varmed 
kommunens redovisningsprinciper gäller även VA-särredovisningen. Vi rekommenderar 
en mer utförlig beskrivning av redovisningsprinciperna för VA-verksamheten och 
fördelning av kostnader i verksamhetsberättelsen. Detta för en tydligare efterlevnad av 
kraven på tilläggsupplysningar enligt 50 § Lagen om allmänna vattentjänster. 

 
- Av granskad VA-redovisning för 2020 framgår ej att kommunen har ändrat bedömningen 

och redovisningen av ekonomisk livslängd för överföringsledningar och att motsvarande 
anpassning gjorts för upplösningen av förutbetalda  anslutningsavgifter. Vi 
rekommenderar att kommunen upplyser om denna ändring i verksamhetsberättelsen för 
VA-verksamheten 2020. 

 
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 de områden som 
uppmärksammats ovan. 
 
Beslutsunderlag  
Missiv - Granskningsrapport ”Granskning av VA-särredovisning” 
Granskningsrapport ”Granskning av VA-särredovisning” 

 

Beslut 

  Granskningen remitteras till förvaltningen.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 115/2021 

Fråga från Erik Andreasson (V) rörande möteshandlingar  
 
Erik Andreasson (V) lyfter fråga gällande möteshandlingar till kommunens sammanträden.   
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 


