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Paragraf 124, 130, 144–145 Omedelbar justering

Sekreterare

Fredrik Skreberg
Ordförande

Miguel Odhner (S)
Justerande

Anders Holmensköld (M)
Ej närvarande

Övriga deltagare

Lottie Lord (MP)
Haleh Lindqvist
Oskar Ivarsson
Jenny Bjönness Bergdahl
Michael Wallin

Kommundirektör
Kommunkansliet
Sektor samhälle och utveckling § 124
HR-enheten § 130
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§ 124/2021

Tilläggsavtal – avtalet avseende ”GC-paket i Kungälv”, byggnation av 5
stycken gång- och cykelvägar utmed statligt vägnät i Kungälvs kommun
GC-paket (Dnr KS2014/1873)
I huvudavtalet för GC-paketet från år 2014, är överenskommelsen mellan Trafikverket och
Kungälvs kommun att anlägga 5 GC-sträckor längs med statlig väg i kommunen innan
årsskiftet 2021. Under föregående år (2020) färdigställdes GC-sträckorna Kode-Kareby (väg
574) och Stället-Risby (väg 168). Trafikverket behöver nu ett tilläggsavtal till huvudavtalet för
GC-paket för att säkra finansieringen för återstående GC-sträcka Vävra-Tjuvkil (väg 168),
justera kostnaderna för ingående sträckor och justera antal GC-sträckor.
Kommunstyrelsen tog beslut om att häva sträckan Kärna-Tofta (väg 604) år 2018 och beslut
om sidvalsbyte för sträckan Vävra-Tjuvkil år 2019.
Förslag till beslut är att kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Tilläggsavtal – avtalet avseende ”GC-paket i Kungälv”, byggnation av 5
stycken gång- och cykelvägar utmed statligt vägnät i Kungälvs kommun GC-paket
Bilaga - Tillaggsavtal_GC_paket_20210412_JH_DC
Yrkanden
Miguel Odhner (S): Tilläggsavtalet godkänns med följande ändringar:
-

Sträckan Kärna-Tofta utgår ur huvudavtalet för GC-paketet
Sträckan Vävra-Tjuvkil får förändrad placering, ett sidvalsbyte till norra sidan och en
kostnadsjustering till 52.5 miljoner kronor.
Tilläggsavtalet berör inte övriga sträckor

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Beslut
1. Tilläggsavtalet godkänns med följande ändringar:




Sträckan Kärna-Tofta utgår ur huvudavtalet för GC-paketet
Sträckan Vävra-Tjuvkil får förändrad placering, ett sidvalsbyte till norra
sidan och en kostnadsjustering till 52.5 miljoner kronor.
Tilläggsavtalet berör inte övriga sträckor
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2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag att
underteckna avtalet.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras till

Martin Hollertz, Jenny Bjönness Bergdahl

För kännedom till

Anders Holm, Jenny Bjönness Bergdahl, Stefan Eliasson
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§ 130/2021

Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser (Dnr KS2021/0721)
Det finns en uppenbar risk för stora folksamlingar i Kungälv den 22 maj 2021, trots inställd
cruising, vilket kan leda till ökad smittspridning.
Förslaget är därför att beslut fattas gällande förbud att vistas på angivna parkeringsplatser
enligt bifogad kartskiss. Vistelseförbuden varierar i tid i de olika platser men gäller tidigast från
kl. 16:00 den 22 maj till senast kl. 04:00 den 23 maj.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
Bilaga - Kartbilaga vistelseförbud Kungälv 210522
Beslut
1. Med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 föreskriver Kungälvs kommun
följande. Från och med den 22 maj och till och med den 23 maj 2021 är det
förbjudet att vistas på följande platser under angivna tider:
-

Det är förbjudet att vistas inom McDonalds parkering vid det område
som markerats på bilaga 1 under följande tider: 16:00-04:00.

-

Det är förbjudet att vistas inom Jula och Rustas parkering vid det område
som markerats på bilaga 2 under följande tider: 18:30-04:00.

2. Den som bryter mot punkten 1 kan dömas till penningböter enligt 24 § lagen
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid19.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras till

Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten, Smittskydd Västra Götaland, Länsstyrelsen Västra
Götaland, Ale kommun, Lilla Edets kommu, Stenungsunds kommun, Göteborgs stad Berörda
verksamheter

För kännedom till

Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-28
7 (9)

§ 144/2021

Remiss - Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster som påverkas av vattenkraft (Dnr KS2021/0415)
Vattenförvaltningen i Sverige, som bygger på att arbeta enligt EU:s vattendirektiv, sker i
sexårscykler. Västerhavets Vattenmyndighet ansvarar för att ta fram förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för distriktet inför varje ny förvaltningscykel.
Alla anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna miljövillkor.
Enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP)som beslutades
av regeringen i juni 2020 ska omprövningarna påbörjas den 1 februari 2022.
Vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav enligt vattenförvaltningsförordningen
(2004:660) ska bedrivas i den prioriteringsordning som behövs för att genomföra NAP under
perioden 2022–2039. Tidsplanen för detta arbete skiljer sig från arbetet med övriga
miljökvalitetsnormer för vatten. Samråd om miljökvalitetsnormer för både kraftigt modifierade
och naturliga vattenförekomster med påverkan av vattenkraft hålls därför i den senare delen av
samrådsperioden för hela vattenförvaltningsarbetet, mellan den 1 mars och den 30 april 2021.
Kungälvs kommun berörs i denna remiss av vattenförekomsterna
 WA16775522 Nordre älv (vattendrag) Kustavrinningsområde 6. Mellan Göta älv och
Bäveån
 WA69137484 Nordre älvs fjord (kust) Kustavrinningsområde 12 Avrinning till
Västerhavet inom domstolsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs
tingsrätt.
För båda dessa föreslås i remissen miljökvalitetsnormen God ekologisk status 2027
(GES_2027). Båda uppnår idag Måttlig ekologisk status. De klassas båda idag med
Tillkomst/härkomst naturlig, vilket de ju även föreslås göra 2022-2027.
Kungälvs kommun berörs också av den vattenkraftspåverkade vattenförekomsten
WA43155978 Göta älv – Älvängen till förgreningen med Nordre älv HARO Göta älv
SE108000, men denna har inte påverkan av vattenkraft som ska NAP-prövas 2022-2024 och
normöversyn avseende vattenkraft kommer därför göras senare än i det pågående samrådet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Remiss - Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster som påverkas av vattenkraft
Beslut
Kungälvs kommun har inga synpunkter på Vattenmyndigheternas förslag till
miljökvalitetsnormer i remissen.
__________
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§ 145/2021

Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram
och miljökvalitetsnormer för västerhavet KS2020/1788 (Dnr KS2020/1788)
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har för perioden 2021–2027 upprättat Förslag
till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer, Förslag till åtgärdsprogram med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt Delförvaltningsplan med åtgärder för torka och
vattenbrist. Samrådsperioden pågår mellan den 1 november 2020 till den 30 april 2021.
Att genomföra åtgärderna är bindande för kommuner och myndigheter. Detta innebär att
Kungälvs kommun har en skyldighet att genomföra åtgärder för att förbättra och bibehålla en
god vattenkvalitet. För att kommunen ska kunna arbeta effektivt och framgångsrikt med
vattenkvalitetsfrågor behöver flera enheter inom Sektor samhälle och utveckling ha en
gemensam syn och arbeta mot samma mål.
Kungälvs kommun har länge arbetat med frågor kopplade till vattenförvaltning för att uppnå
en god vattenkvalitet i kommunens vatten. Den näst intill heltäckande VA-planen fungerar
bra, handlingsplanen för förorenade områden är påbörjad samt inom en snar framtid fastställd
och i tillsynsarbetet på miljöområdet är relevanta åtgärdskrav inarbetade.

-

Kungälvs kommun är en stark tillväxtkommun. För det framtida arbetet med åtgärder för
vatten innebär det att följande områden har hög prioritet i kommunen:
arbete med förorenade områden, särskilt fastställande av handlingsplanen och dess efterlevnad
strategisk planering vad gäller vattenförsörjning och kommunens utveckling
att mindre vattentäkter skyddas
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för
samhälle och miljö. Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och livskraftiga
vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutveckling som kommande generationer.
Åtgärder för bättre vatten kan motiveras inte bara miljömässigt utan även i ekonomiska
termer. Detta kan vi se även om vi inte kvantifierat alla nyttor i monetära termer. En god
vattenmiljö har stora ekonomiska värden och att vattenvårdande åtgärder ofta lönar sig för
samhället. I praktiken innebär detta att kommunerna genom att arbeta förebyggande sparar tid
och pengar i ett senare skede, t. ex vid framtagande av detaljplaner.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till remissvar som presenteras i bilaga daterad 2021–02–
19 och antas som Kungälvs kommuns yttrande. Senaste dag att svara på remissen är 2021-0430.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för västerhavet KS2020/1788
Bilaga Bilaga_Vattenmyndigheternas samråd -enkätfrågor
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 9 mars 2021
Justeras sign

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-28
9 (9)

Protokollsutdrag - Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för västerhavet KS2020/1788 - Utskottet för Samhälle och utveckling
Yrkanden
Miguel Odhner (S):
Kommunstyrelsen beslutar att som svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för västerhavet KS2020/1788 (Dnr KS2020/1788)
lämna in begäran om att regeringen ska ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsplan.
Begäran skall inlämnas som svar, samt tillsändas Sveriges regering.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som svar på remiss - Vattenmyndighetens
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för västerhavet
KS2020/1788 (Dnr KS2020/1788) lämna in begäran om att regeringen ska ges
möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsplan. Begäran skall inlämnas som svar,
samt tillsändas Sveriges regering.
__________
Expedieras till:

vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

För kännedom till:

Anna Dahlén, Linda Andreasson, Jenny Andersson, Maria Hübinette, Elisabeth Hansson
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