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§ 116/2021

Val av justerare 

Till justerare föreslås Anders Holmensköld (M). Orföranden meddelar att protokollet justeras 
måndagen den 3 maj.  

Beslut 

Till justerare utses Anders Holmensköld (M).  
__________ 
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§ 117/2021

Tillkommande och utgående ärenden 

Utgående ärenden:

- Samverkansbrister i förstudiearbetet inför upphandling av skoltrafik 2023
- Information och bedömning avseende tredjelandsöverföring

Beslut 

Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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§ 118/2021

Anmälan av delegationsbeslut 

Till kommunstyrelsen redovisas en lista ”delegationsbeslut för sammanträdesdatum 2021-04-
28 ” utsänd med kallelsen.  

Kommunstyrelsens presidium har valt ut fyra stycken delegationsbeslut som redovisas under 
sammanträdet. Följande delegationsbeslut valdes ut för redovisning på sammanträdet: 

329/21 KS2020/2041-1 Avropsavtal - Dynamiskt inköpssystem (DIS)  
332/21 KS2021/0003-14 Kongahälla gångfartsområde  
360/21 KS2021/0568-7 Ansökan om bidrag från Naturvårdsverket för att minska utsläpp av 
mikroplaster och andra föroreningar till vattenmiljön via dagvatten 
370/21 KS-VR2021/0063-1 Ansökan - Marstrandsön - tillstånd till grävning  

Beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
__________ 
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§ 119/2021

Kommundirektörens rapport 

Kommundirektör, Haleh Lindqvist, informerar om: 

- Förvaltningens arbete med anledning av covid-19
- Uppdatering av grafisk profil och nytt intranät
- Reglering av parkeringsytor Vita fläcken
- Nytt boknings- och bidragsystem inom fritid
- Organisering studier, sysselsättning och arbete

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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§ 120/2021

Årlig uppföljning av SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete) 

Annika Renström, HR-enheten, informerar om: 

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska arbetsgivaren 
följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) en gång per år. Om det inte fungerat bra 
ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt (KIA). Syftet är att det egna 
arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav som finns i föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljningen går ut på att bedöma om centrala delar finns 
och hur följande fungerar: 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en naturlig del i den dagliga verksamheten
• Samverkan
• Arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner
• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
• Kompetens
• Rutiner för undersökning och riskbedömning
• Årlig uppföljning
• Företagshälsovård

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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§ 121/2021

Månadsrapportering 

Annika Lindell, Ekonomienheten, och Annika Renström, HR-enheten, informerar om: 

- Uppföljning av budget 2021 har påbörjat tillsammans med chefer.
- Ramfördelning 2021
- Lån och investeringar tom mars
- Skatter och statsbidrag
- Covid-19
- Konsultkostnader
- Program för ekonomi i balans (Effektivisering/kvalitet/utbud/ökade intäkter)
- Prognos budgetavvikelse
- Resultaträkning prognos mars
- Arbetslöshet - Försörjningsstöd och nyanlända

- Vårpropositionen
- Sjukfrånvaro

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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§ 122/2021

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (Dnr KS2021/0460) 

Syftet med Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen är att främja och tydliggöra 
struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 
verksamheter. Målgruppen är barn och unga till och med 20 år som behöver 
samordnande insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

Förslag till beslut:  

Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa – 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra   
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

Beslut 

Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa – 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  

__________ 

Expedieras till Johan Sjöholm 

För kännedom till 
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§ 123/2021

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 (Dnr KS2021/0461) 

Syftet med Handlingsplanens för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018 - 2022 är att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa. Handlingsplanen ska skapa en 
gemensam plattform för att utveckla gemensamma insatser med tidig samordning, effektiva 
vårdövergångar samt god samverkan. VästKoms styrelse samt GR´s förbundsstyrelse har 
ställts sig bakom förslag till förlängning av handlingsplanen.   

Förslag till beslut:  

Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

Beslut 

Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022. 

__________ 

Anteckning till protokollet lämnas av Morgan Carlsson (SD) – Se bilaga  

Expedieras till Johan Sjöholm 

För kännedom till 
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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) 

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.  
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§ 125/2021

Överenskommelse om fastighetsreglering, köpekontrakt mm berörande 
del av Komarken 1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl. (Dnr KS2021/0170) 

Syftet med markbytena är att få tillgång till mark som respektive part kan utveckla med hjälp 
av detaljplaner för största nytta för Kungälv och dess invånare samt företagare. Parterna har 
sedan 2012 på begäran av Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (nedan kallat Bokab) 
(KS2012/612-1) och genom beslut i kommunstyrelsen arbetat med att få ett markbyte till
stånd vilket med detta kan anses uppfyllt. 
För markbytet har det upprättats fem föreslagna avtal: 

- Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Rollsbo 1:32 mfl
- Köpekontrakt del av Komarken 1:1
- Köpekontrakt Kärna 18:1
- Köpekontrakt del av Rollsbo 1:32
- Avtal om tilläggsköpeskilling

Alla markområden bedöms som lämpliga att erhålla/avyttra då de bidrar till att respektive part 
kan utveckla markområdena på ett mer effektivt sätt då markägandet blir mer enhetligt. För de 
flesta markområden är en ny detaljplan antingen påbörjad eller planeras påbörjas. 

Mark som överförs till kommunen är värderad av kommunen till ca 11 mkr, mark som 
överförs till Bokab är av kommunen värderad till ca 15,2 mkr. 
Kommunen och Bokab har avtalat om, i föreslaget avtal om tilläggsköpeskilling, att 
kommunen erhåller 4,2 mkr i det fall Bokab säljer byggrätter i kommande detaljplan för 
Dammbergen. Genom försäljning till eget bolag gällande markområdena i Åseberget, 
Utmarksgatan och Kärna behåller Kommunfullmäktige rådigheten över den potentiella 
värdestegringen som uppstår mellan dagens marknadsvärde och marknadsvärdet efter 
förädling.  

Förvaltningen föreslår att fem upprättade förslag till avtal godkänns. Markbytesaffären innebär 
utvecklingsmöjligheter, vilket med stor sannolikhet kommer generera ytterligare intäkter till 
kommunen. 

I nuvarande portföljtidplan ligger Åseberget med start av förstudie/planprogram 2023-2024, 
följt av framtagande av detaljplan under 2025-2028. Parterna är överens om att planprogram 
för Bokabs nuvarande och tillkommande mark på Åseberget kan påbörjas under år 2021 och 
att detta är en förutsättning för genomförandet av markbytet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om fastighetsreglering, köpekontrakt mm berörande del 
av Komarken 1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl. 
Bilaga - Kartor över markbytet 
Bilaga - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 
Bilaga - Köpekontrakt Kärna 18_1 
Bilaga - Köpekontrakt del av Komarken 1_1 
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Bilaga - Köpekontrakt del av Rollsbo 1_32  
Bilaga - Avtal om tilläggsköpeskilling 

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Upprättat förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
avseende markbyten godkänns.
2. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av del av Komarken 1:1
godkänns.
3. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av Kärna 18:1 godkänns.
4. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av del av Rollsbo 1:32
godkänns.
5. Upprättat förslag till avtal om tilläggsköpeskilling godkänns.
6. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att
underteckna handlingar enligt punkterna 1-5 ovan samt tillhörande köpebrev och
övriga handlingar som är nödvändiga för genomförandet, inklusive mindre
nödvändiga justeringar.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med planprogram gällande
Åseberget under år 2021.

__________ 

Expedieras till Bohusläns Kommunala Exploaterings AB 
Daniel Markänger, Kart och Mark 

För kännedom till 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-28 
Sida 16 (47) 

 KOMMUNSTYRELSEN 

Justeras sign 

§ 126/2021

Information och bedömning avseende tredjelandsöverföring (Dnr 
KS2020/1790) 

Ärendet utgår.  
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§ 127/2021

Styrdokument - Informationssäkerhetspolicy (Dnr KS2021/0363) 
Ett flertal föreskrifter och lagar ställer i dagsläget krav på systematiskt 
informationssäkerhetsarbete, i praktiken specifikt nyttjande av ISO-27000. Grundläggande för 
införande av ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO-27000 är ledningens 
uttalade stöd för informationssäkerhetsarbetet i form av en informationssäkerhetspolicy.  

Informationssäkerhetspolicyn ska uttrycka ledningen vilja med informationssäkerhetsarbetet 
och ska styra framtagande av underliggande policys, rutiner, riktlinjer och styrdokument på 
området. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Styrdokument - Informationssäkerhetspolicy 
Bilaga Utredning - Informationssäkerhetspolicy 
Bilaga Bilaga - SS_EN_ISO_IEC_27002_2017_EN_SV 

Förslag till kommunfullmäktige  

Styrdokumentet ”Informationssäkerhetspolicy” antas. 
__________ 

För kännedom till: Haleh Lindqvist, Erik Lindskog, Annika Renström, Erik Lennerstedt, Pia Jacobsson, Anders Holm, Lena 
Arnfeldt, Dennis Reinhold 
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§ 128/2021

Västtrafiks trafikplan 2022 (Dnr KS2020/0996) 

Västtrafiks trafikplan och dialogen kring trafikplanen är en av flera samverkansformer mellan 
Västtrafik och kommunen gällande kollektivtrafikens utveckling. Resultatet av arbetet blir 
konkreta förändringar i kollektivtrafikutbudet; nya linjesträckningar, fler avgångar eller 
nerlagda linjer. 

Västtrafik redogjorde på mötet 2021-01-29, förslagen som ligger till grund för Trafikplan 2022. 
Förslagen innebär besparingsåtgärder, på vissa linjer i kommunen, som är nödvändiga för 
Västtrafik för att kunna anpassa verksamheten till resbehoven och en ansträngd ekonomi. 

Utifrån ett helhetsperspektiv bedömer förvaltningen förslagen som skäliga utifrån låg påverkan 
på kommunens medborgare. 

Förslag till kommunstyrelsen: 

1. Västtrafiks Trafikplan 2022 godkänns enligt förslag
2. Inga kommunala tillköp är aktuella för kollektivtrafik 2022

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Västtrafiks trafikplan 2022 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021 
Protokollsutdrag - Västtrafiks trafikplan 2022 - Utskottet för Samhälle och utveckling  

Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Informationen antecknas till protokollet.  

Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 13:53-14:05.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
yrkandet.  

Omröstning begärs inte.  

Beslut  

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
Anteckning till protokollet lämnas av Erik Andreasson (V) – Se bilaga  

Gemensam anteckning till protokollet lämnas av Liberalerna och utvecklingspartiet – Se bilaga  

Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av 
Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet – Se bilaga  
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Expedieras till:  Marielle Månskär/SoU 

För kännedom till: Martin Hollertz/SoU, Anders Holm /SoU 
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§ 129/2021

Samverkansbrister i förstudiearbetet inför upphandling av skoltrafik 2023 
(Dnr KS2019/2075) 

Ärendet utgår.  
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§ 130/2021

Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser (Dnr KS2021/0721) 

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.  
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§ 131/2021

Revidering av styrdokument – Arvodesnämndens reglemente (Dnr 
AN2021/0003) 
Arvodesnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente som 
beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. 
Det görs löpande en översyn av reglemente och styrdokument, där man märkt att ett specifikt 
avsnitt i arvodesnämndens reglemente inte återspeglar nämndens arbetssätt. Av översynen 
framgår att sociala myndighetsnämndens reglemente stämmer väl med nämndens arbetssätt 
och verksamhet.   

Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för arvodesnämnden upprättas. 
Föreslagen revideringen av reglementet är begränsad till att omfatta avsnittet Verksamhetens 
inriktning (2 §), som ska vara, i så stor uträckning som möjligt, i enighet med sociala 
myndighetsnämndens reglemente. Därmed ska de punkter strykas i avsnittet Verksamhetens 
inriktning (2§) som inte är i enighet med arvodesnämndens arbetssätt. Utöver dessa 
revideringar föreslås även att tillägga en punkt i reglementet som behandlar 
inkluderingsperspektiv.  

Revideringen syftar till att förtydliga nämndens arbetssätt, organisation och struktur. 

Verksamheten bedömer att arvodesnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat 
förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – Arvodesnämndens reglemente 
Bilaga reglemente-for-arvodesnamnden 
Bilaga Förslag, revidering 
Bilaga reglemente-for-arvodesnamnden. Ny version 

Förslag till kommunfullmäktige  

Arvodesnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag. 
__________ 

Expedieras till: Sandra Bozic/Kommunkansliet 

För kännedom till: Erik Lindskog, Haleh Lindqvist 
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§ 132/2021

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk 
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och 
styrdokument (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 

Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk 
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument 
Bilaga KPR Remissvar Äldres boende 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 24 mars 2021 
Bilaga Policy Äldres Boende - hållbar bostadsförsörjning 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 23 mars 2021 

Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Ärendet återemitteras till förvaltningen med uppdraget att bereda ärendet 
utifrån ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
yrkandet.  

Omröstning begärs inte.  

Beslut  

Ärendet återemitteras till förvaltningen med uppdraget att bereda ärendet utifrån 
ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. 

__________ 
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§ 133/2021

Revidering av reglemente för Kommunens Pensionärsråd (Dnr 
KS2021/0465) 
Kommunen har sedan länge ett pensionärsråd, Kommunens Pensionärsråd (KPR), bestående 
av pensionärsföreningar samt representanter från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
När nuvarande mandatperiod inleddes placerades pensionärsrådet direkt under 
kommunfullmäktige. Reglementet har därför reviderats för att bättre överensstämma med den 
nya strukturen. Revideringar i reglementet innefattar därmed förtydligande av rådets placering, 
vilken numera är under kommunfullmäktige i stället för kommunstyrelsen. Även förändringar 
av antal förtroendevalda representanter och antal representanter från föreningar har 
tydliggjorts. Utöver detta har även mindre språkliga korrigeringar gjorts. 

Upprättat förslag till revidering av Kommunens Pensionärsråd föreslås antas. 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Revidering av Kommunens Pensionärsråd 
Bilaga KPR Reglemente - Ny version 
Bilaga KPR Reglemente - Revideringar 

Förslag till kommunfullmäktige  

Upprättat förslag till revidering av reglemente antas. 
__________ 

Expedieras till: 

För kännedom till: 
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§ 134/2021

Svar på motion om förslag om växtbaserad kost som normalkost alternativ 
i matbespisningen i skola och förskola (Dnr KS2020/1584) 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion angående att använda växtbaserad kost som 
alternativ normalkost i matbespisningen i skola och förskola. Bakgrunden är att övergå till en 
mer klimatmedveten kost med större innehåll av vegetabilier än vad som idag är normen enligt 
Naturskyddsföreningen. Vänsterpartiet vill att Kungälvs kommun mer aktivt arbetar för att 
minska animaliekonsumtionen genom att införa fler helvegetariska växtbaserade dagar i skola 
och förskola för att på så sätt minska kommunens klimatavtryck. Motionären menar att antal 
specialkoster kan minskas genom att ha ett helt växtbaserat alternativ (veganskt), som varken 
innehåller mjölkprodukter eller ägg samt en hänvisning till branschorganisationen Kost och 
Näring och Livsmedelsverket som rekommenderar mer växtbaserad mat i skolan. Detta 
kommer att kräva utbildningsinsatser för tjänstepersoner som arbetar med måltider. 
Vänsterpartiet anser att en ökad kostnad för fortbildningsinsats är väl berättigad med tanke på 
de fördelar de ser i klimateffekt och begränsning av specialkostalternativ i skola och förskola.  

Vänsterpartiet vill att: 

1. Kungälvs kommun tar fram en plan för att kunna erbjuda ett växtbaserat normalkost- 
alternativ till alla måltider som serveras i skola och förskola i kommunens regi. Planen ska
utgå från vetenskapligt grundade riktlinjer från t.ex. Livsmedelsverket och att

2. Kungälvs kommun inför fler helvegetariska dagar i skolans och förskolans matbespisning
för att minska kommunens klimatavtryck.

Tanken med motionen är att vi alla behöver ställa om mot mer klimatsmarta måltider. 
Måltidsservice har redan ett pågående arbete med implementering och utveckling av hållbara 
måltider och gröna köket. 

Strategin är att hålla balans mellan målgruppens önskemål och mognad för frågan, 
utvecklingen mot att öka växtbaserade måltider och fortsatt ha budget i balans. 

Motionen ligger i linje med hur förvaltningen redan arbetar. Denna tjänsteskrivelse föreslås 
vara förvaltningens svar på motionen. Pågående planerat arbete fortlöper i enlighet med 
ekonomiska förutsättningar och politiska mål.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om förslag om växtbaserad kost som normalkost alternativ i 
matbespisningen i skola och förskola 
Bilaga - Motion om förslag om växtbaserad kost som normalkost alternativ i matbespisningen i 
skola och förskola 
Bilaga – Protokollsutdrag USU § 43/2021 

Yrkanden  
Erik Andreasson (V): Motionen bifalles.  
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Miguel Odhner (S): Motionen anses besvarad.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Miguel Odhners (S) yrkande.  

Omröstning begärs inte.  

Förslag till kommunfullmäktige  

Motionen anses besvarad.  
__________ 

Expedieras till: 

För kännedom till: 
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§ 135/2021

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt (Dnr KS2016/1247) 

Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och 
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt 
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.  
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för 
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i 
Länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning 
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att 
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför 
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens 
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med 
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, 
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt.  

Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:  
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.

Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, 
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt 
Bilaga 
Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsomr
åde_20210314 
Bilaga PM ang Lysegården VSO 210316 
Bilaga Bilaga 1. Vänersborgs TR M 4490-13 Dom 2017-11-15 
Bilaga Bilaga 2. Svea HR M 6362-18 Dom 2019-08-29 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021 
Protokollsutdrag - Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt - Utskottet för Samhälle och utveckling  

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 §
miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.

__________ 
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Ove Wiktorsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv  

Expedieras till: 

För kännedom till:   
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§ 136/2021

Detaljbudget politisk verksamhet 2021 (Dnr KS2021/0166) 

Kommunstyrelsen fick i samband med Rambudget 2021-2024 med utblick 2028 i uppdrag att i 
samråd med kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska 
organisationen inom ramen 17 mkr (Dnr KS2020/0581) Förslaget ska redovisas för beslut i 
kommunfullmäktige. 

En budget inom ramen 17 mkr är framarbetad. Kommunrevisionens budget är särredovisad. 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna budgeten för den politiska organisationen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Detaljbudget politisk verksamhet 2021 

Yrkanden  
Erik Andreasson (V): Posten arvoden ska delas upp till två poster och dessa är 1. Fasta 
arvoden och 2. Mötesarvoden. 

Anders Holmensköld (M): Avslag på Erik Andreassons (V) yrkande och bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Anders Holmenskölds (M) yrkande.  

Omröstning begärs inte. 

Förslag till kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen ram om 17 mkr fördelas med 8720 tkr till 
kommunfullmäktige, varav 470 tkr avser arvoden för revisionen och 900 tkr 
avser revisionstjänster och 8280 tkr till kommunstyrelsen. 

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 
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§ 137/2021

Planbesked för bostäder, Solbräcke 1:12 (Dnr KS2020/1216) 
Syftet med ansökan är att upprätta en detaljplan för bostadsändamål för fastigheten Solbräcke 
1:12. Lagfaren ägare till fastigheten är Bättre Bostäder i Kungälv AB. Sökande är FB Bostad 
AB. I ansökan finns bifogad illustrationsplan som visar två flerbostadshus i fyra respektive fem 
våningar. Totalt rymmer förslaget 68 bostäder. Upplåtelseform avses bli hyresrätter.  

Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan sedan tidigare. I översiktsplan 2010 ingår del av 
fastigheten i område för närströvområde.  

Sammantaget bedömer förvaltningen att byggnation på fastigheten i den omfattningen, enligt 
förslaget, inte är lämplig. Detta med avseende på ogynnsamma ljusförhållande, platsens 
utsatthet för trafikbuller och risker samt bebyggelsens olämplighet med hänsyn till risken för 
översvämning.  

Enligt kommunens prioritering av planer och projekt så kommer detaljplanen i dagsläget inte 
kunna prioriteras. Planarbete för åtgärden skulle inte kunna starta de närmsta åren. 
Förutsättningarna för åtgärden kan ändras under tiden fram till planarbetets start och det är 
således olämpligt att ge positivt planbesked.  

Den sammantagna bedömningen är att ett negativt planbesked bör ges. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planbesked för bostäder, Solbräcke 1:12 
Bilaga Karta Solbräcke 1_12 
Bilaga Bilaga 3_Moodboard 
Bilaga Bilaga 4_Utlåtande buller 
Bilaga Begäran om planbesked_Solbräcke 1_12 
Bilaga Bilaga 2_Förstudie Solbräcke 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021 
Protokollsutdrag - Planbesked för bostäder, Solbräcke 1:12 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling  

Beslut  

Ett negativt planbesked ges, enligt 5 kap. 2§ Plan- och bygglagen (PBL).  
__________ 

Avgift: 14 190  
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

Övriga upplysningar 
Detta beslut kan inte överklagas. 
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Expedieras till: 

För kännedom till: 
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§ 138/2021

Nordiska folkhögskolan, avtal med anledning av kommunal borgen (Dnr 
KS2020/2051) 

Nordiska Folkhögskolan har beviljats kommunal borgen på 6 miljoner kronor. I enlighet med 
gällande borgenspolicy har ett avtal tecknats. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Nordiska folkhögskolan, avtal med anledning av kommunal borgen 

Beslut 

Informationen om avtalet med Nordiska Folkhögskolan antecknas till protokollet.  
__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 
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§ 139/2021

Remiss - regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra 
Götaland (Dnr KS2021/0236) 

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett planeringsunderlag 
som kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Planen är 
framtagen av Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan 
vattentillgång och vattenbehov.   

Fokus i vattenförsörjningsplanen är dricksvattenförsörjning och perspektivet kommer att 
behöva utökas för att omfatta även jordbruket och industrin såsom målet i klimatanpassningen 
gör. 

Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet 
till och med år 2100. I planen beskrivs vilka vattenresurser som är viktiga för länets framtida 
dricksvattenförsörjning samt förslag på åtgärder för en robust vattenförsörjning. Åtgärderna 
riktar sig till Länsstyrelsen samt till kommunernas VA-huvudman, tillsynsmyndighet och 
planförvaltning. 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) arbetar med vattenförsörjningsfrågorna i ett 
regionalt perspektiv och har tagit fram en vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen som 
uppdaterades i 2020 (GR, 2020). Denna regionala vattenförsörjningsplan speglar regionens 
förutsättningar och utmaningar gällande vattenförsörjning och identifierar vattenresurser som 
är av regionalt intresse. Länsstyrelsens förslag till Regional vattenförsörjningsplan tycks sakna 
kopplingar till GR:s dokument, vilket inte heller tycks ha använts som underlag eller dylikt för 
länsstyrelsens plan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remiss - regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland 
Bilaga Remiss, Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län 
Bilaga Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län 
REMISSVERSION 
Bilaga Bilagor Regional vattenförsörjningsplan REMISSVERSION 
Bilaga Missiv 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021 
Protokollsutdrag - Remiss - regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland 
- Utskottet för Samhälle och utveckling

Beslut 

Upprättad tjänsteskrivelse antas som Kungälvs kommuns svar på remiss. 
__________ 
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Expedieras till:   

För kännedom till: 
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§ 140/2021

Planbesked för skola/förskola Strandskolan, Ärlan 1 (Dnr KS2021/0262) 

Ansökan avser planläggning för att möjliggöra utökade friytor för Strandskolan i Komarken. 
Sökanden önskar också möjlighet till plats för bilparkering inom egen fastighet. 

För att kunna säkerställa tillräckliga friytor för befintlig verksamhet och för att eventuellt 
kunna utveckla skolverksamheten behöver nya/utökade friytor säkerställas.  
Befintlig skolverksamhet kan i dagsläget nyttja en yta öster om skolan. Denna yta ingår dock i 
ett projekt, ”Sparven”, som utreder möjligheterna till att bygga ny lokal till Willys butik, 
idrottshall och bostäder. Om ytan öster om Strandskolan i framtiden inte längre är tillgänglig 
som friyta, kommer den att behöva ersättas. Det enda alternativ som finns i nära anslutning, är 
att nyttja parken väster om skolan. Då ytan väster om skolan är en del av en större allmän 
park, värdefull för närboende, är det viktigt att allmänheten fortsatt har tillgång till ytan. Om 
skolan ska kunna tillgodoräkna sig ytan som friyta, måste en lösning nås där hela, eller större 
delen av ytan inte inhägnas.  

Ett positivt planbesked föreslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planbesked för skola/förskola Strandskolan, Ärlan 1 
Bilaga 2021-02-03 Begäran om Planbesked.pdf 
Bilaga Översiktskarta Ärlan 1 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021 
Protokollsutdrag - Planbesked för skola/förskola Strandskolan, Ärlan 1 - Utskottet för 
Samhälle och utveckling  

Beslut  

1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna
påbörjas 2022 och detaljplan antas 2023. Denna uppskattning kan ändras.

__________ 
Avgift: 14 280 kr 
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

Övriga upplysningar 
Detta beslut kan inte överklagas.  

Expedieras till: 

För kännedom till: 
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§ 141/2021

Remiss avseende Trafikverkets revidering av riksintresse för 
kommunikationer (Dnr KS2021/0321) 
Enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden med mera ska 
TRV efter samråd med länsstyrelser, Boverket och andra berörda myndigheter lämna uppgifter 
om områden som TRV bedömer vara av riksintresse för kommunikationer. Det gäller de fyra 
trafikslagen – väg, järnväg, luftfart och sjöfart. TRV stöttar länsstyrelsen i deras arbete med att 
bevaka utpekade riksintressen. 

I översiktsplanen ska kommunen visa hur den planerade markanvändningen tar hänsyn till 
Trafikverkets utpekade riksintressen. Det är viktigt att redovisa hur riksintressen för 
kommunikation påverkas vid en tänkt etablering och vilka faktorer som bör beaktas för att 
undvika att deras funktion påverkas negativt. Exploatering nära transportanläggningar får inte 
påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av dessa anläggningar.  

De riksintresseanläggningar av riksintresse som är utpekade i Kungälvs kommun är 
Bohusbanan (järnväg) samt E6 (motorväg).  

Verksamhetens bedömning är att kommunen inte har några synpunkter på TRVs revidering av 
Riksintressen kommunikation inom Kungälvs kommun. Dock bedömer förvaltningen att Väg 
587 (Jordfallsbron / Kongahällavägen) bör anges som riksintresse. Bedömningen görs utifrån 
de övergripande kriterierna för riksintresse som anges att ”Av särskilt intresse är länkar som 
sammanbinder andra kommunikationsanläggningar av riksintresse inom transportsektorn eller 
noder som är av betydelse för samverkan mellan trafikslagen”. TRV har klassat väg 587 i 
nationell vägdatabas (NVDB) enligt följande; funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, dagliga resor och långväga resor, rekommenderad för farligt gods. Den 
aktuella länken ligger utanför kommunen men påverkan Kungälvs kommun genom koppling 
till E6. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remiss avseende Trafikverkets revidering av riksintresse för kommunikationer 
Bilaga KOMPLETTERING - Länsstyrelsens förfrågan om synpunkter på Trafikverkets 
revidering av riksintressen för kommunikationer 
Bilaga Revidering av riksintresse kommunikationer - Länsstyrelsens insamlande av synpunkter 
Västra Götalands län 
Bilaga Revidering av riksintresse kommunikationer - Länsstyrelsens insamlande av synpunkter 
Västra Götalands län 
Bilaga Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion rättelse 20210210 
Bilaga Förteckning över riksintresseanspråk, samrådsversion 
Bilaga Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021 
Protokollsutdrag - Remiss avseende Trafikverkets revidering av riksintresse för 
kommunikationer - Utskottet för Samhälle och utveckling  
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Beslut 

Kommunstyrelsens protokoll lämnas som yttrande. 
__________ 

Expedieras till: 

För kännedom till: 
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§ 142/2021

Planbesked för Ulvegärde 2:1 (Dnr KS2021/0341) 
Ansökan avser ny detaljplan för att göra cirka 10.000 kvm allmän platsmark natur inom 
fastigheten Ulvegärde 2:1 i Rollsbo till kvartersmark för lager/industri/hantverk. Lagfaren 
ägare till fastigheten Ulvegärde 2:1 är Kungälvs kommun. Sökanden är Bokab. Sju fastigheter 
med verksamhet angränsar till det aktuella området på Ulvegärde 2:1. Ansökan syftar till att 
möjliggöra för befintliga verksamheter att utöka sina arealer. 

Aktuell naturmark är skogbevuxen och utgör del av ett sammanhängande skogsområde som i 
sin tur utgör merparten av den natur som finns bevarad i Rollsbo verksamhetsområde. 

Befintlig detaljplans och planprograms intentioner och bestämmelser kommer att vara 
vägledande vid ett eventuellt framtagande av ny detaljplan. Utmaningen är att ”möjliggöra 
förtätning samtidigt som områdets gröna karaktär bevaras”. 

Vad gäller naturvärden och möjlighet att utöva rekreation i naturmark bedöms inte förslaget ha 
någon negativ inverkan. Däremot kan ianspråktagande av skogsbestånd på ett märkbart sätt 
påverka områdets gröna karaktär. De stora höjdskillnaderna mellan aktuellt område och 
intilliggande fastigheter innebär svårigheter att utvidga tomterna på ett sådant sätt att de lätt 
går att använda och att följa gällande detaljplans intention att ”placera in byggnadskropparna 
varsamt i terrängen” blir svårt. Vidare leder ianspråktagande av naturmark till ökning av 
dagvattenbildning i ett Rollsbo där det redan finns problem knutna till dagvattenmängder. 

Sammanfattningsvis föreslås att ett positivt planbesked kan ges men att detaljplanearbetet får 
utvisa hur stor del av utpekat planansökningsområde som är lämpat att omvandla till 
kvartersmark. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planbesked för Ulvegärde 2:1 
Bilaga Bilaga till Ulvegärde 2_1 i Rollsbo 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021 
Protokollsutdrag - Planbesked för Ulvegärde 2:1 - 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 2021 och detaljplan antas 2022. Denna uppskattning kan ändras.

__________ 
Avgift: 14.280 kr 
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

            Övriga upplysningar 
Detta beslut kan inte överklagas. 
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Expedieras till: 

För kännedom till: 
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§ 143/2021

Remissvar samråd Översiktsplan Ale (Dnr KS2021/0350) 

 Kungälv har fått Ale kommuns förslag till ny översiktsplan på remiss. Samrådstiden pågår från 
18 februari till och med 18 mars 2021. Förvaltningen kommer att skicka ett yttrande som 
koncept inom samrådstiden och sedan skickas det formella yttrandet efter beslut i KS. 

Framtidsbild Ale 2050 utgör en riktning för översiktsplanen. Det är en målbild utifrån Ales 
nuläge och förutsättningar, globala trender och utmaningar samt kommunens vision. I Ale 
samsas olika perspektiv, samhällens karaktärer och kvaliteter till en gemensam helhet. Vatten  
och land; rofylld natur och vibrerande puls; självständighet och gemenskap; historia och 
framtid; erfarenhet och innovation. 

Fem strategier har tagits fram för att möta framtida utmaningar och samtidigt skapa 
förutsättningar för att uppnå den långsiktiga kommunala viljeinriktningen som tar sikte mot år 
2050. 
Huvudsaklig utbyggnad och förtätning ska ske i pendelorterna. 
Huvudkommunikationsstråken är E45, Norge/Vänernbanan och tvärförbindelse i  
öst-västlig riktning vilken utvecklas och förstärks med ny bro till Kungälv. 
Gröna områden i och mellan orterna ska säkerställas för rekreation, biologisk  
mångfald och klimatanpassning. 
Förutsättningar för jordbruk som näring ska stärkas och de stora naturområdena ska  
värnas. 
Älven som dricksvattenkälla för hela Göteborgsområdet ska skyddas och Ale ska  
skyddas mot stigande vattennivåer. 

Ale har en kraftig inflyttning och högt barnafödande som beräknas fortsätta. Inflyttningen av  
barnfamiljer från främst Göteborg har drivit tillväxten. Till år 2050 beräknas Ales befolkning 
ha ökat från 31 400 personer (2019) till cirka 52 000 personer (2050). 

De mellankommunala frågor som främst berör Kungälvs kommun är Göta älv som gemensam 
vattentäkt samt föreslagen koppling över älven. Förvaltningens bedömning avseende de 
mellankommunala frågorna handlar om fortsatt dialog och samarbete i de aktuella frågorna. 

Kungälv har ett befintligt vattenskyddsområde som delvis sträcker sig ut i älven vilket är 
Dösebacka vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Detta 
skyddsområde har sitt ursprung i att vatten till Dösebacka vattenverk togs ur älven och 
infiltrerades innan det togs in i vattenverket. Vattenskyddsområdet kommer att finnas kvar och 
genomgå en revidering inom de närmaste åren. Dösebacka kommer att användas som 
reservvattentäkt. Det skyddsområde som finns idag är beslutat av länsstyrelsen. Planen är att 
Kungälvs kommun fattar beslut om det nya området. 

För Göta älv pågår ett arbete med vattenskyddsområdet Göta älv Vänersborgsviken, 
”GÄVSO” där alla berörda kommuner ansöker till länsstyrelsen om fastställande av 
vattenskyddsområde och tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Arbetet med detta har pågått i 
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mer än 10 år. Kungälvs vattenverk är ett s.k. ytvattenverk som tar vatten direkt ur Göta älv för 
behandling i vattenverket. 

Det område som anges som Utredningsområde broläge i Ales ÖP överensstämmer med den 
koppling som anges i Kungälvs ÖP strukturbild utblick 2050. 
Behov och bakgrund till ny bro borde tydligare beskrivas ur Ales perspektiv i Ales ÖP. 

Beskrivning avseende regionala utblickar för hållbart resande och kollektivtrafiken saknas i 
Ales ÖP samt GRs strukturbild och inriktningsplanering.                                                                        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse remissvar samråd Översiktsplan Ale 
Bilaga Samrådshandlingar för Översiktsplan Ale kommun 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021 
Protokollsutdrag - remissvar samråd Översiktsplan Ale - Utskottet för Samhälle och utveckling  

Beslut  

Kommunstyrelsens protokoll skickas som remissvar på Ales samrådshandling ÖP. 
__________ 

Expedieras till: 

För kännedom till: 
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§ 144/2021

Remiss - Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomster som påverkas av vattenkraft (Dnr KS2021/0415) 

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.  
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§ 145/2021

Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer för västerhavet KS2020/1788 (Dnr KS2020/1788) 

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.  
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§ 146/2021

Svar på remiss omhändertagande av avlidna (Dnr KS2021/0310) 

Behov av länsgemensamma riktlinjer för omhändertagande av avlidna identifierades efter de 
rapporter om sjukhusens bårverksamhet som togs fram av Västra Götalandsregionen 2015 och 
2017. Målgruppen för denna riktlinje är de personer som avlider inom verksamheter där 
kommunen är sjukvårdshuvudman. 

Kommunens ansvar i samband med dödsfall följer hälso-och sjukvårdsansvaret och regleras i 
föreskriften HSLF-FS 2015:15 
Kommunen ansvarar i dessa fall, i sin roll som vårdgivare, för förvaring av den avlidna i 
avvaktan på kistläggning. Kommunen som vårdgivare ansvarar också för att den avlidne blir 
transporterad till, och förvarad i ett kylt utrymme i väntan på kistläggning. Även kostnaden för 
detta är ett kommunalt vårdgivaransvar. Anhöriga, närstående eller annan kan välja att själv ta 
över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtalsförhållande och ett 
betalningsansvar direkt mellan dödsboet och transportören.  

Syftet med en länsgemensam riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive kostnader 
gällande transport och bårhusförvaring. Detta för att uppnå en jämlik bårhusverksamhet med 
gemensamma riktlinjer inom Västra Götalands län. 

Verksamheten har idag en väl fungerande rutin för omhändertagande av avliden som stämmer 
väl överens med Västra Götalands förslag på riktlinje. I majoriteten av fallen väljer anhöriga, 
närstående eller annan att själv ta över ansvaret och beställa transport via begravningsbyrå. Det 
är endast i undantagsfall som kommunen beställer transport till bårhus och när det sker är det 
främst för att den avlidne saknar anhöriga.  

Kungälvs Kommun har idag ingen upphandlad transporttjänst som används i de få fall där det 
är aktuellt utan kommunen använder då regionens upphandlade transportör som fakturerar 
kommunen. Bortsett från detta ställer sig förvaltningen positiv till en gemensam riktlinje för 
omhändertagande av avliden.Upprättad tjänsteskrivelse antas som Kungälvs kommuns svar på 
remiss. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Svar på remiss omhändertagande av avlidna 

Beslut 

Upprättad skrivelse antas som Kungälvs kommuns svar på remiss. 
__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 
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§ 147/2021

Svar på remiss - ansökan om dispens att köra fordon i körfält för fordon i 
linjetrafik (Dnr KS2021/0614) 

Länsstyrelsen Västra Götaland har inkommit med en remiss med begäran om yttrande 
angående ansökan om dispens att köra fordon i körfält för linjetrafik i Västra Götalands län. 
Ansökande till länsstyrelsen är Svenska Djurambulansen.  

Kungälvs kommun har inga längsgående kollektivtrafikkörfält med kommunal väghållning. De 
kollektivtrafikkörfält som finns i kommunen är Trafikverket väghållare för. 

Kungälvs kommun avstår från yttrande på remissen med dnr 258-9742-2021.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Svar på remiss - ansökan om dispens att köra fordon i körfält för fordon i 
linjetrafik 

Beslut 

Kungälvs kommun avstår från yttrande på remissen angående ansökan om 
dispens att köra fordon i körfält för fordon i linjetrafik.  

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 
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§ 148/2021

Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen (Dnr 
KS2016/0134) 

Till kommunstyrelsen redovisas en lista utsänd med kallelsen med inkomna skrivelser till 
kommunstyrelsen för perioden 19 mars till 16 april 2021. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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§ 149/2021

Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller 
bolagsuppdrag 

Anna Vedin (M) återrapporterar från kulturmiljonen 2021.  

Pia Gillerstedt (S) informerar från GR och styrgruppen för social välfärd.  

Linda Åshamre (S) informerar från beredningen för mänskliga rättigheter.  

Miguel Odhner (S) informerar om Insiktsrapport.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 



Vänsterpartiet Kungälv
Anteckning till protokollet
Datum: 20210428
Dnr: KS2020/0996-6

Västtrafiks trafikplan 2022

Västtrafiks trafikplan för 2022 kommer att innebära indragna bussturer.
Marstrandsexpresen, Stenungsundsexprexen och lokala linjer kommer att  drabbas
av minskade turer. Västtrafik har haft det tufft ekonomiskt under pandemin då antalet
resande rasade i antal. Det gäller att man redan 2022 satsar på att tillgängligheten
till kollektivtrafiken bibehålls och förbättras för att medborgarna ska kunna ha
möjligheten att kunna välja att ta bussen istället för bilen. Det är också viktigt att
kollektivtrafiken finns tillgänglig på helger och kvällar.

Kollektivtrafiken är ingen kommunal fråga utan ansvaras av västra
götalandsregionen men även där har Vänsterpartiet VGR varit tydliga med att vi
behöver satsa på kollektivtrafiken för att få människor att lämna bilen hemma.

Vi i Vänsterpartiet Kungälv är inte nöjda med att kollektivtrafiken kommer att
försämras för våra medborgarna i kommunen och att vi tycker inte att vi som
kommun ska behöva betala extra busslinjer som vgr redan har fått betalt för.

Erik Andreasson Vänsterpartiet Kungälv.
20210428


