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Sekreterare 
  Paragraf 150–180 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

 Miguel Odhner  
   
Justerande   
 Ove Wiktorsson (C)  

 
Ej närvarande Lottie Lord (MP)  
 Anders Holmensköld (M)  

 

 
  

Övriga deltagare Haleh Lindqvist, kommundirektör §§ 150- 
 Fredric Norrå sektor, samhälle och utveckling § 152 
 Björn Cederström, sektor samhälle och utveckling § 152 
 Lena Arnfelt, sektor trygghet och stöd § 152 
 Maria Hübinette, sektor samhälle och utveckling § 152 
 Lisbeth Olegård Adielsson, staben § 152 
 Åsa Johansson, Stadsarkitekt § 153 
 Pia Jakobsson, Ekonomichef §§ 153-154 
 Annika Renström, HR-chef §§ 153-154 
 Anders Holm, Sektorchef samhälle och utveckling §§ 152-156 
 Henrik Johansson, sektor samhälle och utveckling § 153 
 Lisa Dahlqvist, kommunkansliet § 157 
 Martin Lindén, kommunkansliet § 157 
 Mats Mikulic, kommunjurist § 158 
 Erik Lindskog, administrativ chef § 177 
 Martin Hollertz, sektor samhälle och utveckling §§ 155-156 
 Rickard Holmgren, sektor samhälle och utveckling § 153 
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§ 150/2021 

Val av justerare 
 
 Till justerare föreslås Ove Wiktorsson (C). 

Beslut 

Till justerare utses Ove Wiktorsson (C).  
__________ 
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§ 151/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

 Föredragningslistan fastställs. 
__________ 
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 § 152/2021 

Redovisning av delegationsbeslut (Dnr KS2018/2047) 
 

Till kommunstyrelsen redovisas en lista ”delegationsbeslut för sammanträdesdatum 2021-05-
26 ” utsänd med kallelsen.  
 
Kommunstyrelsens presidium har valt ut fyra stycken delegationsbeslut som redovisas under 
sammanträdet. Följande delegationsbeslut valdes ut för redovisning på sammanträdet: 

 
KS2021/0068-2 Delegationsbeslut stöd till Equmeniakyrkan 2021 
KS2020/1032-3 Tilldelningsbeslut och utvärderingsrapport – Verksamhetssystem för 
Bygglovsprocessen 
KS2021/0440-2 Delegationsbeslut Ansökningar Statligt stöd för vattenhushållning 
KS2021/0102-5 Ramavtal – Kross och grusprodukter 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning av delegationsbeslut 
 
 Beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
__________ 
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 § 153/2021 

Information från kommundirektören 
 

Kommundirektör, Haleh Lindqvist, informerar om: 
- Lägesrapport Covid-19 – läget är stabilt inom verksamheten 

 
Fredric Norrå och Henrik Johansson, sektor samhälle och utveckling, informerar om aktuella 
detaljplaner: 
- Större detaljplaner 
- Pågående detaljplaner för bostäder 
- Pågående eller start 2021 för nyttolokaler (skolor med mera) 
- Pågående eller start 2021 – Verksamhet och handel 
- Lite större detaljplaner som kommer på samråd eller granskning under hösten 

 
Lena Arnfelt, sektor samhälle och utveckling, informerar om köpt vård fördelat på kostnad per 
plats kr/dygn och kr/år, antal platser, kostnader totalt per år fördelat på 2020 och 2021 samt 
antal ärenden/hushåll med pågående beslut om sociala kontrakt.  

 
Rickard Holmgren och Åsa Johansson, sektor samhälle och utveckling, informerar om 
situationsplaner gällande Kode nya skola.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 154/2021 

Månadsrapportering 
 Pia Jakobsson, ekonomienheten och Annika Renström, HR-enheten informerar om: 
 

- Investeringar, låneskuld och likviditet till och med april 2021 
- Program för ekonomi i balans 
- Prognos budgetavvikelse driftsredovisning 
- Covid -19 totalt för kommunen 
- Prognos resultaträkning till och med april 2021 
- Utmaningar 
- Försörjningsstöd och nyanlända 
- Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv 16–64 år 
- Arbetslösa ungdomar inklusive i åtgärder Kungälv (18 24 år) 
- Sjukfrånvaro med prognos samt två föregående år presenterat totalt samt per sektor 

inklusive staben. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 155/2021 

Information - överklagan beträffande länsstyrelsens beslut om Marstrands 
avloppsreningsverk (Dnr KS2020/1316) 

 
Martin Hollertz och Anders Holm, sektor samhälle och utvecklig, informerar om en 
överklagan beträffande länsstyrelsens beslut om Marstrands avloppsreningsverk.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 156/2021 

Ny modell för VA taxa samt inkopplingsavgift 2022 (Dnr KS2021/0107) 
 

Under 2019 och 2020 har diskussioner förts i dialogmöten med VA-föreningar och även 
internt mellan politik och tjänstemän i kommunen angående VA-taxans konstruktion och dess 
effekter för olika fastighetsägare både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. I 
december 2019 gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige att föra en dialog med de anslutna 
VA-föreningarna om de förslag till ny taxa som framförts från förvaltningen. Uppdraget 
mynnade ut i ett behov av att ta fram en ny modell för VA-taxan som bl a skulle ha som syfte 
att likställa föreningar inom och utom kommunalt VA-verksamhetsområde och målet var att ta 
fram ett nytt taxeförslag att införa fr o m 2022. 
 
Förslaget i detta tjänsteutlåtande handlar om vilken modell för taxeuttag Kungälvs kommun 
ska jobba efter. Förslagen på taxenivåer i bifogat taxeförslag ska ses som räkneexempel på hur 
en sådan taxa kan komma att slå för olika fastighetsägare till dess ett skarpt förslag läggs under 
hösten. 
 
Förvaltningen har även undersökt tomtytans påverkan på anläggningsavgiften. 
 
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis en förändring enligt följande: 
 
Brukningsavgiften ändras till att baseras på antalet anslutna bostadsenheter. Nu är den baserad 
på mätarstorlek och antal mätare. 

Brukningsavgiften föreslås bestå av följande komponenter: 

 En fast grundavgift per år och fastighet eller förening 
 En avgift per år och bostadsenhet 
 En rörlig avgift per kubikmeter levererat renvatten 

Begreppet bostadsenhet föreslås i kommunens taxeföreskrifter istället för begreppen lägenhet, 
småhus, annan bostadsenhet eller övrig bostadsfastighets lokaler.  
Förvaltningen föreslår samtidigt att utformningen av anläggningsavgiftens konstruktion inte 
ändras. Avgifternas nivåer föreslås beslutas i ordinarie taxebeslut under hösten 2021. De siffror 
som används i jämförande beräkningar ska därför uppfattas som exempel för att beskriva hur 
den nya taxan förväntas ha effekt för olika fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ny modell för VA taxa samt inkopplingsavgift 2022 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 11 maj 2021 
Protokollsutdrag - Ny VA-taxa samt inkopplingsavgift 2022 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling  

Tilläggsyrkande:  

Ove Wiktorsson (C): Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om 
möjligt, införa en enhetstaxa för anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa 
hösten 2021. 
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Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta 
Ove Wiktorssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en 
enhetstaxa för anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ny modell för VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning antas och tillämpas vid taxesättningen från och med 2022.  

__________ 
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 § 157/2021 

Information och bedömning avseende tredjelandsöverföring (Dnr 
KS2020/1790) 
Ärendet har initierats av dataskyddsombuden för att redovisa för och informera den 
personuppgiftsansvarige om det aktuella rättsläget avseende tredjelandsöverföringar, mer 
specifikt vilka konsekvenser som uppmärksammats efter EU-domstolens dom C-311/18 om 
ogiltigförklarandet av Privacy Shield.  

Dataskyddsombuden gör bedömningen att rättsläget är oklart men att lagstiftningen i USA, 
med ledning i dom C-311/18 om ogiltigförklarande av Privacy Shield samt EU-domstolens 
resonemang om amerikansk säkerhetslagstiftning, inte kan anses nå upp till den nivå av skydd 
som krävs för en överföring till tredjeland. En tredjelandsöverföring till USA med stöd av SCC 
bör därför inte genomföras i avvaktan på att rättsläget klarnar. Nytillkommande överföringar 
(nya avtal, nya avrop eller motsvarande) med stöd av SCC får endast genomföras efter beslut 
av kommunstyrelsen i varje enskilt ärende. 
 
Vidare bör den personuppgiftsansvarige ta del av rekommendationerna från den Europeiska 
dataskyddsstyrelsen och genomföra det första steget, att utreda och kartlägga samtliga 
tredjelandsöverföringar för att bli medveten om huruvida det fortfarande sker överföringar 
med Privacy Shield som rättslig grund. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Information och bedömning avseende tredjelandsöverföring 
Bilaga Information till personuppgiftsansvariga nämnder 

Beslut 

1. Under 2021 ska den personuppgiftsansvarige påbörja och genomföra en kartläggning av 
tredjelandsöverföringar.  

2. Tredjelandsöverföringar till USA med stöd av SCC bör inte genomföras i avvaktan på att 
rättsläget klarnar.  

3. Nytillkommande överföringar (nya avtal, nya avrop eller motsvarande) med stöd av SCC 
får endast genomföras efter beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt ärende.  

__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-05-26 
Sida 13 (34) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 158/2021 

Yttrande i mål om laglighetsprövning ang. ansökan om anslutning till den 
allmänna va-anläggningen (Dnr KS2020/1749) 
Ärendet justeras omedelbart och återfinns i separat protokoll. 
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 § 159/2021 

Ansökan om permutation för förvaltade avkastningsstiftelser (Dnr 
KS2020/2052) 
Kommunstyrelsen har beslutat (§62/2021) att ansöka hos Länsstyrelsen om att förbruka fyra äldre 
avkastningsstiftelsers tillgångar för i stadgarna angivna ändamål alternativt närliggande ändamål. 
Länsstyrelsen har vid avstämning efterfrågat beslut och beslutsunderlag som helt följer de 
förutsättningar som anges i Stiftelselagen kapitel 6 paragraf 5.  
 
Fyra av förvaltade stiftelser uppfyller Stiftelselagens krav och kan komma ifråga för Länsstyrelsens 
medgivande.  
Förvaltningen föreslår att tre stiftelsers tillgångar ska förbrukas i enlighet med respektive stadgar 
medan en stiftelses tillgångar föreslås utdelas till Sjöräddningssällskapet. 

Beslut 

 
1. Under förutsättning av Länsstyrelsens medgivande förbruka tillgångarna i följande tre stiftelser i 
enlighet med de ändamål som anges i respektive stiftelses stadgar.  

a. Stiftelsen rådman Otto Svensson fond för beredande av ökande 
färskvattentillgångar i Marstrand  
b. Stiftelsen rådman Otto Svenssons representationsfond  
c. Stiftelsen rådman Otto Svensson egnahemsfond  

2. Under förutsättning av Länsstyrelsens medgivande förbruka tillgångarna i stiftelsen Marstrands 
Hjälpfond genom utdelning till Sjöräddningssällskapet  

 
__________ 
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 § 160/2021 

Avkastningsstiftelser – årsredovisning 2020 samt utdelning 2021. (Dnr 
KS2021/0743) 
Ärendet är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll. 
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 § 161/2021 

Uppföljningsrapport handlingsplan funktionshinderpolitiskt program 2020 
(Dnr KS2020/0094) 
Rapporten är en uppföljning av de aktiviteter som förvaltningen arbetat med utifrån 
funktionshinderpolitiska programmets handlingsplan för 2020. Uppföljningsrapporten 
informeras årligen i rådet för funktionshinderfrågor, förvaltningsledningen, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige.  
 
Då det Funktionshinderpolitiska programmet upphör att gälla 2020-12-31 blir detta den sista 
uppföljningen kopplat till programmet. 
 
Kommunfullmäktige antog den 19 december 2019 Programmet Social hållbarhet – ökat 
innanförskap. Programmet har konkretiserats med planer kring olika områden där 
funktionshinderplanen är en. Planerna sträcker sig fram till 2023 med utblick mot 2027. 
Uppföljningen av det funktionshinderpolitiska arbetet sker framöver inom ramen för detta 
arbete. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport handlingsplan funktionshinderpolitiskt program 2020 
Bilaga Uppföljning 2020 handlingsplan funktionshinderpolitiskt program 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 162/2021 

Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken (Dnr 
KS2021/0481) 
Processen med förstudien har som syfte att tydliggöra vad som ska upphandlas, med hänsyn 
taget till hur det ser ut i dag samt framtida planer och målsättningar som kommer att påverka 
kollektivtrafiken under den kommande avtalstiden.  
 
Att inga större åtgärder kommer att vidtas inför trafikstart 2024 bedömer förvaltningen som 
rimligt utifrån påvisat resandeunderlag.  
 
Förvaltningen är nöjd med införandet av el-bussar i centrala Kungälv och Ytterby och med 
förstudiens slutsatser om potentialen i kommunen och att Västtrafik ser att underlaget för 
befintlig kollektivtrafik kommer att öka.  
 
Förslag till kommunstyrelsen att informationen antecknas till protokollet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken 
Bilaga BILAGA Förstudie trafik 2023_Kungälv 
Bilaga Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 11 maj 2021 
Protokollsutdrag - Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - Utskottet 
för Samhälle och utveckling  

Beslut 

1. Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
Elisabeth Mattsson (L) lämnar en anteckning till protokollet. Ingen anteckning inlämnad. 
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 § 163/2020 

Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm (Dnr 
KS2021/0684) 

 
Parkeringsnormen har varit uppe för diskussion vid bygglovsansökningar med avseende på 
vad för ytor som ska räknas vid exempelvis bostadsbyggnation. Parkeringsnormen föreslås 
justeras med enheten ”per bostad” eller likande för att öka tydligheten och minska 
handläggningstiden hos bygglov. Revideringsförslaget innebär även andra mindre justeringar 
och förtydliganden. 
 
Förvaltningen föreslår att Parkeringsnorm KS2019/1290 utgår samt att Parkeringsnorm 
KS2021/0684 antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm 
Bilaga Parkeringsnorm (REVIDERING) 20210409 
Bilaga parkeringsnorm-del-av-plan-for-smart-och-effektiv-parkering-2019 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 11 maj 2021 
Protokollsutdrag - Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm - 
Utskottet för Samhälle och utveckling  

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Parkeringsnorm KS 2019/1290 utgår 
2. Parkeringsnorm KS2021/0684 antas. 

__________ 
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 § 164/2021 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning (Dnr KS2020/1443) 
Kommunkansliet ser regelbundet över kommunstyrelsens delegeringsordning och nuvarande 
version behöver revideras med anledning av önskemål om mindre justeringar från 
verksamheterna.  

 
Upprättat förslag till ny delegeringsordning föreslås antas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
Bilaga Förslag - Kommunstyrelsens delegeringsordning i lydelse 2021-05-26 

Beslut 

Upprättat förslag till delegeringsordning antas.  
__________ 
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 § 165/2021 

Samråd om nya slussar i Göta älv - Lilla Edet (Dnr KS2021/0736) 
Ärendet är omedelbart justerat och återfinns i separat protokoll. 
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 § 166/2021 

Samråd om nya slussar i Göta älv - Vänersborg (Dnr KS2021/0737) 
Ärendet är omedelbart justerat och återfinns i separat protokoll. 
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 § 167/2021 

Remissvar - Förslag till ändrade föreskrifter för naturreservatet Marstrand 
(Dnr KS2021/0764) 
Ärendet är omedelbart justerat och återfinns i separat protokoll. 
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 § 168/2021 

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB (Dnr KS2021/0637) 
Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal 
och Partille. 
 
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Gryaab AB. Förslaget till ägardirektiv ersätter i 
ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” 
(från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Gryaab AB.  
 
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen syftar bland annat till att underlätta och 
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess 
uppsikt och ägarstyrning av bolaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 
Bilaga Bil 1. Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab och Grefab (nu gällande) 
Bilaga Bil 2. Ägardirektiv Gryaab (nu gällande) 
Bilaga Bil 3. Ägardirektiv för Gryaab AB (förslag) 
Bilaga Bil 4. Tabell med förändringar kap 2 Gryaab 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Förlaget till reviderat ägardirektiv för Gryaab AB godkänns.  
2. Kommunens ombud ges i uppdrag att rösta i enlighet beslutspunkt nr 1 vid 
bolagsstämma i Gryaab AB.  

__________ 
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 § 169/2021 

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB (Dnr 
KS2021/0638) 

Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Renova Miljö AB är ett dotterbolag till Renova AB. 
 
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. Förslag till 
ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, 
Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Renova. 
 
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen syftar bland annat till att underlätta för och 
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess 
uppsikt och ägarstyrning av bolagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB 
Bilaga Bil 1. Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab och Grefab (nu gällande) 
Bilaga Bil 2. Ägardirektiv Renova-koncernen (nu gällande) 
Bilaga Bil 3. Ägardirektiv för Renova AB_Renova Milj (förslag) 
Bilaga Bil 4. Tabell med förändringar kap 2 Renova 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Förlaget till reviderat ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB 
godkänns.  
2. Kommunens ombud ges i uppdrag att rösta i enlighet beslutspunkt nr 1 vid 
bolagsstämma i Renova AB/Renova Miljö AB.  

__________ 
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 § 170/2021 

Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar 
mark (Dnr KS2020/0897) 
Motion avseende byggnation på odlingsbar mark inkom från Lennart Wennerblom (MP) i maj 
2020. Förvaltningen kontaktade miljöpartiet för ett förtydligande avseende motionen och fick 
besked om att partiet skulle återkomma. Även kommunstyrelsens ordförande har vid 
beredning av ärendet fått information från Miljöpartiet att del av motion var riktad i samband 
med behandling av FÖP Ytterby, vilken nu är beslutad, varför Miljöpartiet avser återkomma i 
de politiska frågorna vid annat tillfälle. Efter dialog och återkoppling vill nu Lennart 
Wennerblom (MP) stryka motionen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar mark 
Bilaga Motion om byggnation på bruksvärd mark 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avskrivs.  
__________ 
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 § 171/2021 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 (Dnr SMN2020/0386) 
Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till 
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS, 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden 
ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för dröjsmålet. Det samma 
gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal fortfarande inte har verkställts 
samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts.  

 
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär att 
det som rapporteras in för kvartalet gäller beslut som är tagna minst tre månader bakåt i tiden. 
Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut under det 
kvartal som rapporteringen sker.  
 
Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen är ett 
lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har sammanställts 
över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport redovisas till 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 4 2020 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 12 maj 2021 
Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 - Sociala 
myndighetsnämnden  
Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 - Utskottet för 
Trygghet och stöd  

Beslut 

1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 4 2020 godkänns och översänds till 
Kommunrevisionen 

2. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige   
__________ 
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 § 172/2021 

Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan (Dnr KS2018/1483) 

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för att möjliggöra nybyggnation av cirka 400 
bostäder i stadsdelen Björkås i Ytterby, och stärka kopplingen till Ytterby station. 
Bostadsområdet bedöms få ökad variation av bostäder och underlättar boendekarriär inom 
stadsdelen. Ny bebyggelse ger ett bättre underlag för närservice och bedöms även medföra 
ökad trygghet då relativt öde parkeringsytor ändras. Förslaget intensifierar markanvändningen, 
tar naturmark i anspråk, men bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen 
syftar även till att skapa goda rekreations- och lekmiljöer samt nya målpunkter, som torg i 
området för en mittpunkt där möten främjas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta Björkås 
Planbeskrivning Björkås 
Illustrationskarta Björkås 
Protokollsutdrag – Utskottet för samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Detaljplan för bostäder i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.  

2. Undersökning av betydande miljöpåverkan för Baljan 1 m.fl (Björkås)  i Kungälvs 
kommun godkänns. 

__________ 
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 § 173/2021 

Nordtag, markanvisning bostäder kombinerat med upphandling 
inhyrning gruppbostad (Dnr KS2021/0725) 

 
I bostadsområdet Nordtag i Ytterby finns det två markområden kvar som inte är markanvisade 
(område B och D). Förvaltningen har studerat vilka behov som finns inom bostadsområdet och i 
kommunen. Baserat på sammansättningen av bostäder med olika upplåtelseformer i Nordtag gör 
förvaltningen bedömningen att det finns ett behov att genomföra markanvisning till en aktör som 
uppför bostäder i hyresrättsform. Vidare görs bedömningen att markanvisning ska göras i 
kombination med en upphandling av ett hyreskontrakt för en gruppbostad med sex platser för att 
lösa behovet av fler platser för bostad med särskild service (LSS) i kommunen.  
 
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att genomföra upphandling av gruppbostad kombinerat med 
markanvisning av bostäder för område B. I det fall att för höga hyresnivåer inkommer i anbuden 
och/eller anbudsgivarna inte lever upp till kriterierna kan upphandlingen komma att 
avbrytas/göras om. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelse och hyresavtal 
beslutas politiskt. Den gamla markanvisningstävlingen i Nordtag föreslås stängas. Förvaltningen 
föreslås samtidigt få i uppdrag att anvisa det sista markområdet i Nordtag (område D) via en 
markanvisningstävling alternativt ett anbudsförfarande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Nordtag, markanvisning bostäder kombinerat med upphandling inhyrning 
gruppbostad 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 11 maj 2021 

Beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en kombinerad upphandling av 
gruppbostad och markanvisning av bostäder i Nordtag (Område B, 
Kastellegården 1:52, del av.)  

2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och hyresavtal 
beslutas politiskt. 

3.  Markanvisningstävling från 2017 (KS2016/2111) stängs. 
4. Förvaltningen får i uppdrag att försälja det sista icke anvisade markområdet 

(område D) i Nordtag via markanvisningstävling alternativt anbudsförfarande. 
__________ 
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 § 174/2021 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 (Dnr KS2021/0677) 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvalitet. Arbetet med detta ska dokumenteras. Med dokumentationen som utgångspunkt 
bör vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst varje år upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse. I kvalitetsberättelsen bör det framgå hur det systematiska arbetet har 
bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra kvaliteten samt vilka resultat som har 
uppnåtts. 
 
Enligt 3 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. I patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att öla 
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen finns tillgänglig på kommunens hemsida för den 
som önskar ta del av den (efter beslut). 
 
Verksamheterna bedömer att det fortlöpande och ordinarie kvalitetsarbetet under år 2020 har 
påverkats negativt av coronapandemin. Pandemin har ställt höga krav på alla nivåer för att 
minska smittspridning med begränsningar och restriktioner i verksamheter samt för att lösa 
bemanningsfrågan i verksamheterna till följd av hög personalfrånvaro. Verksamheter har 
tillfälligt behövt omstrukturera och omorganisera utförande och resurser. Det systematiska 
kvalitetsarbetet har inte prioriterats under dessa omständigheter. Verksamheterna har arbetat 
på prioriterad nivå vilket innebär att andra insatser fått stå tillbaka. En vårdskuld har 
uppkommit. Tid att delta eller bedriva nödvändig utbildning, förutom hygienutbildning, har 
inte funnits.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 
Bilaga Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2020 - rapport 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 12 maj 2021 
Protokollsutdrag - Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 - Utskottet för Trygghet och 
stöd  

Beslut 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för Kungälvs kommun 2020 godkänns. 
__________ 
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 § 175/2021 

Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks 
havsområde i Nordsjön och Östersjön (Dnr KS2021/0751) 
Naturvårdsverket har inkommit med en remiss med möjlighet att lämna synpunkter på 
Danmarks förslag till skyddade marina områden för Danmarks kustområde i Nordsjön och 
Östersjön. Naturvårdsverket ger sedan ett samlat svar till Miljöministeriet i Danmark. 
 
Miljöministeriet i Danmark har nu presenterat ett förslag till nya skyddade 
havsstrategiområden i Nordsjön och Östersjön omkring Bornholm. Det är 
tillsammans 13 nya områden varav 12 anges som strikt skyddade. Inom alla 
utpekande områden föreslås exempelvis förbud mot bottensläpande 
fiskeredskap, medan det i de strikt skyddade områdena föreslås förbud mot allt 
slags fiske. De skyddade områdena omfattar 4 301 km2 vilket motsvarar 4,1 % 
av Danmarks havsareal. 
 
Förvaltningen har inga synpunkter på Danmarks förslag till nya skyddade marina områden för 
Danmarks kustområde i Nordsjön och Östersjön.  
 
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut: 
Kungälvs kommun tillstyrker förslaget och lämnar inga synpunkter på Danmarks förslag till 
nya skyddade marina områden för Danmarks kustområde i Nordsjön och Östersjön. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss -  förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks 
havsområde i Nordsjön och Östersjön 
Bilaga Samråd i Sverige om förslag till nya skyddade marina områden i Danska havsområden 
Bilaga 210415 SAmrådsbrev i Sverige, förslag på skyddade marina Danska områden 
Bilaga Consultation letter SE 
Bilaga DA Environmental Assessment Report 
Bilaga ENG Non-technical summary and transboundary effects 
Bilaga SE Follow up letter 

Beslut 

1. Kungälvs kommun tillstyrker förslaget och lämnar inga synpunkter på Danmarks 
förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks kustområde i Nordsjön 
och Östersjön. 

__________ 
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Beredningsskrivelse - Uppdrag till Kommundirektör (Dnr KS2021/0943) 
Kommunstyrelsen är i Kungälvs kommun den ansvariga nämnden för skolväsendet och 
därmed ansvarig för uppsikt, resurser, resultat samt verksamhetsutveckling. 

 
Styrelsen avser att höja kunskapsläget kring skolans faktiska resurser och kopplingen till de 
pedagogiska resultat som eleverna vid Kungälvs kommuns skolor uppnår. Motivet till detta är 
att förbättra ekonomi- och kvalitetsstyrningen så att kommunens satsningar går till rätt insatser 
och ger goda resultat. En utökad förståelse för elevernas studieresultat, som ett komplement 
till den kunskap som redan finns inom sektorn, skulle erbjuda styrelsen en bättre helhetsbild av 
verksamhetens välmående och dess utmaningar. 

 
För att kunna bli bättre på att bedöma framtida resursbehov, efterfrågar kommunstyrelsen 
bättre uppföljning och analyser av de faktiska studieresultaten. Med faktiska studieresultat 
avses i första hand 1. resultaten i nationella prov och i andra hand 2. slutbetygen. 

 
Analysen kommunstyrelsen efterfrågar ska innehålla uppgifter om provresultaten de senaste 5 
åren enligt:  

 
1. Helheten; betyg A-F, kurs- och programvis 
2. Analys av delar och moment av ämnesprov i de fall minst 20% skrivit ett resultat som 

motsvarar F och där resultaten A-C uppnås endast i ringa omfattning 
3. Analys av resultat, identifiering av bakgrundsfaktorer; resultat som visar stor historisk 

samstämmighet mellan åren, lärare, ämnesbehörighet, frånvaro, pedagogik. 
4. Förslag på förbättringar som grundas på analysen 

 
Kommunstyrelsen önskar en återkoppling i frågan senast i januari 2022. 

Beslut 

Styrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en fördjupad analys 
av elevernas studieresultat i kommunens skolor med återrapportering senast i 
januari 2022. 

__________ 
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 § 177/2021 

Information ordförandebeslut: Styrdokument – riktlinjer för 
informationssäkerhet (Dnr KS2021/0458) 

Miguel Odhner (S) informerar kommunstyrelsens ledamöter om att ett ordförandebeslut 
kommer att tas direkt efter sammanträdets slut. Beslutet gäller antagande av Styrdokument – 
riktlinjer för informationssäkerhet.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 178/2021 

Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag 
 
 Miguel Odhner (S) informerar om: 
 

- Ett Sverige som håller ihop – Regeringens insatser för minskad segregation och goda 
livschanser för alla 

- Årsstämma och ägarråd Förbo 
- GR förbundsstyrelsemöte 2021-05-07 
- Ägarsamråd BORF 

 
Pia Gillerstedt (S) rapporterar efter en konferens med bland annat smittskydd, länsstyrelsen 
och polisen gällande Covid-19 och den kommande sommaren. 

 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 179/2021 

Inkomna skrivelser 
Till kommunstyrelsen redovisas en lista utsänd med kallelsen med inkomna skrivelser till 
kommunstyrelsen som inkommit efter föregående sammanträde. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 

 


