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§ 254/2021 

Val av justerare 
 
 Till justerare föreslås Elisabeth Mattsson (L).   

Beslut 

Till justerare utses Elisabeth Mattsson (L). 
__________ 
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§ 255/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 

Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 256/2021 

Redovisning av delegationsbeslut  
Till kommunstyrelsen redovisas en lista ”delegationsbeslut för sammanträdesdatum 2021-09- 
22 ” utsänd med kallelsen. 
 
Kommunstyrelsens presidium har valt ut fyra delegationsbeslut som redovisas under 
sammanträdet. Följande delegationsbeslut valdes ut för redovisning på sammanträdet: 
 
 KS2021/0357-3 Narkotikasök hund  
 KS2021/1126-12 Nyttjanderätt arkeologi Rollsbo 3_23 
 KS2021/1126-8 Nyttjanderätt arkeologi arrendator Ytterby IS 
 KS-VR2021/0241-2 Upplåtelse av allmän platsmark – Uteservering  

Redovisas på nästkommande sammanträde. 

 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut för sammanträdesdatum 2021-09-22 

Beslut 

Redovisningen godkänns. 
__________ 
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 § 257/2021 

Kommundirektörens rapport 
Lisbeth Höglund, avtalscontroller, informerar om avtalskontroll med en sammanställning av 
upphandlade företag redovisat per stora och små företag samt en sammanställning av 
direktupphandlingar. 

 
Haleh Lindqvist, kommundirektör, Åsa Berglie, staben, och Rickard Holmgren, sektor 
samhälle och utveckling, ger följande statusrapport kring Hallarena på Yttern 
- Omvärldsbevakning 
- Pågående utredningar (parkeringar, arkeologi, trafik m.m.) 
- Fem olika etapper för byggnation 
- Ekonomisk utveckling i kommunen 2019-2020 
- Prognos för kostnader om arenan inte byggs 
- Exempel på finansieringsmodell 
- Prognos totala kostnader för idrottsinfrastruktur inklusive simhall samt infrastruktur för 

området. 
- Anläggningar idag och i framtiden – inga anläggningar försvinner innan det finns en ny. 

 
Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om kommunens avtal med Södra Bohusläns 
turism AB. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 258/2021 

Månadsrapportering 
 

Pia Jakobsson, ekonomichef, och Ann-Charlotte Backström, HR-chef, informerar om följande 
under en uppföljningsrapport för september 2021: 
 
 Investeringar, Låneskuld och likviditet t om juli 2021 
 Program för ekonomi i balans 
 Prognos budgetavvikelse, driftredovisning 
 Utmaningar inför framtiden 
 Arbetslöshet 
 Antal invånare över tid 
 Sjukfrånvaro fördelat på kort- och långtidsfrånvaro för 2019, 2020, samt 2021 samt per sektor.   

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 259/2021 

Information – Uppdrag finanspolitisk översyn fastighetsekonomi 
  

Anders Holmensköld, vice ordförande kommunstyrelsen tillika finansråd, informerar om ett 
uppdrag gällande finanspolitisk översyn fastighetsekonomi som han fått av kommunstyrelsens 
ordförande.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 260/2021 

Rapport: Risk- och sårbarhetsanalys 
 

Tony Övringe, säkerhetssamordnare, informerar om ett beslut efter Länsstyrelsens 
uppföljning av Kungälvs kommuns arbete med krisberedskap. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 261/2021 

Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 (Dnr KS2020/0250) 

Under våren 2019 påbörjades arbetet med att ta fram näringslivsstrategin i samarbete 
Västsvenska Handelskammaren.  
 
Västsvenska handelskammaren satte, tillsammans med representanter från ledningen i 
Kungälvs kommun, samman två fokusgrupper med lokala företagsrepresentanter. En grupp 
bestående av industri- och tjänsteföretag, en annan med företag inom besöksnäring och 
detaljhandel. Även Kungälvs kommun satte samman två fokusgrupper, en med politiskt 
förtroendevalda från alla partier och en med kommunala chefstjänstepersoner samt Vd:ar från 
kommunala bolag. 
 
Näringslivet kan delas in i flera grupper såsom tjänsteföretag, tillverkning, hotell- och 
restaurang, turism och dagligvaruhandel. 
 
Tolv remissvar inkom vid sista remissförfarandet. Sammantaget har förslag på 
näringslivsstrategi och kommande arbete erhållit positiv respons. Då kommunens styrande 
dokument ligger på olika nivåer och med olika sträckning i tid, kommer det att krävas 
ytterligare arbete med handlingsplaner där strategin omsätts.  

 
Eftersom näringslivsstrategin för Kungälvs kommun 2035 ligger på en övergripande nivå som 
stäcker sig till 2035, är detta kompassen i arbetet med näringslivsfrågor i Kungälvs kommun. 
Strategin kan ses som ”vadet” och handlingsplanerna som ska tas fram i genomförandet av 
strategin som ”huret”, i det som ska uppnås fram till 2035.  
 
Indikatorerna i näringslivsstrategin är valda för att kunna följas upp under dess gällande. 
Indiktatorna är redan befintliga för att knyta an till förvaltningens redan pågående arbete. I 
handlingsplanerna kommer indikatorer för Agenda 2030 att specificeras och användas 
 
Förvaltningen föreslår därmed:  

1. Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 antas. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner kopplade till det de tre 

målen i näringslivsstrategin utifrån Agenda 2030.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 
Bilaga Näringslivsstrategi Kungälvs kommun 2035 

Förslag till Kommunfullmäktige  

1. Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 antas. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner kopplade till det de tre 

målen i näringslivsstrategin utifrån Agenda 2030.  
__________ 
Elisabeth Mattson (L) lämnar en anteckning till protokollet. 
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 § 262/2021 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen (Dnr 
MOBN2021/0818) 

Sammanfattning 

Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 5 december 
2019 (KF § 299/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021. 
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning för att ta ut avgifter samt att vi noterat 
ett behov av mindre justeringar av nuvarande taxa. Miljöenheten bedömer att 
övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter ska fortsätta gälla fram till 
dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft. 
 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 
2022.  
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör 
att gälla från och med den 1 januari 2022 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen 
Bilaga Bilaga 1 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen - 26 augusti 

Förslag till Kommunfullmäktige 

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från 
den 1 januari 2022.  
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 
299/2019 upphör att gälla från och med den 1januari 2022. 

__________ 
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 § 263/2021 

Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 (Dnr 
KS2021/0903) 

Sammanfattning 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och 
dagvatten finns. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som 
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att 
inrätta verksamhetsområde för fastigheter i Aröd.  
 
Fastigheter som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde Aröd etapp 1 framgår av bilaga 
1 (karta) samt bilaga 2 (fastighetsförteckning). Beslut om verksamhetsområde innebär att 
kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänster till fastigheter angivna i bilaga 2. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 
Bilaga Verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 1 
Bilaga Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 2 
Bilaga Protokollsutdrag - Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 - 
Utskottet för Samhälle och utveckling 

Förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten 
upprättas, i enlighet med vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för 
fastigheter angivna i bilaga 2 (Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd 
etapp 1) daterad 2021-06-22 

 
__________ 
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 § 264/2021 

Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2. (Dnr 
KS2017/0664) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tog i juni 2017 beslut om att ge förvaltningen uppdraget att inleda 
förhandlingar med Serneke Projektutveckling AB genom direktanvisningsförfarande av mark 
för bostäder, skola och förskola (KS2017/0664-2). Kommunen har i februari 2021 tecknat ett 
markanvisningsavtal med Serneke Sverige AB. Marköverlåtelsen reglerar nu den sista etappen i 
markanvisningsavtalet som innefattar ca 35-45 bostäder med upplåtelseform 
bostadsrätt/äganderätt. 
 
Serneke Sverige AB har bildat ett projektbolag, Kärna Berså AB som kommer förvärva 
exploateringsfastigheten. Enligt tidigare undertecknat markanvisningsavtal har Serneke 
Projektutveckling AB möjlighet att med helägt bolag inom Serneke Group-koncernen teckna 
marköverlåtelseavtal. En moderbolagsborgen har tecknats som säkerhet. 
 
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen inte får kostnader  
för framtida drift och underhåll på allmän platsmark förutom för de andelstal som kommunen 
har i gemensamhetsanläggningarna. 
 
En oberoende värdering av marken har tagits fram enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal, 
priset på bostäderna baseras på värderingen. Enligt marköverlåtelseavtalet förväntas  
intäkterna bli ca. 12 000 000 kronor för exploateringsfastigheten. Detta går i linje med 
framtagen exploateringskalkyl. 
 
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2. 
Bilaga Undertecknat avtal Serneke - Bostäder etapp 2 
Bilaga Protokollsutdrag - Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2. - 
Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Kärna Berså AB godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna marköverlåtelseavtalet.  

__________ 
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 § 265/2021 

Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning (Dnr 
KS2021/0350) 

Sammanfattning 

Kungälv har fått Ale kommuns förslag till ny översiktsplan på remiss. Granskningstiden pågår 
från 23 juni till och med 28 augusti 2021. Förvaltningen kommer att skicka ett yttrande som 
koncept inom samrådstiden eftersom som ingen förlängning av svarstiden har getts 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 

 
De mellankommunala frågor som främst berör Kungälvs kommun och som kräver fortsatt 
dialog och samarbete är Göta älv som gemensam vattentäkt samt föreslagen koppling över 
älven. Kommunen har även i samrådsskedet informerat om Dösebacka vattenverk och dess 
vattenskyddsområde som fortsatt kommer finnas kvar.  
 
Synpunkterna kvarstår avseende att behov och bakgrund till ny bro borde tydligare beskrivas 
ur Ales perspektiv i Ales ÖP samt beskrivning avseende regionala utblickar för hållbart 
resande och kollektivtrafiken saknas i Ales ÖP samt GRs strukturbild och inriktningsplanering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning 
Bilaga Följebrev utställning ny.pdf 
Bilaga Ale ÖP utställningshandling.pdf 
Bilaga Länsstyrelsens samråds yttrande Ale ÖP.pdf 
Bilaga Samråds redogörelse Ale ÖP.pdf 
Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning MKB.pdf 
Bilaga Protokollsutdrag - Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning - 
Utskottet för Samhälle och utveckling 
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Beslut 

Kommunstyrelsens protokoll samt tjänsteskrivelse skickas som remissvar. 
__________ 
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 § 266/2021 

Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen (Dnr 
KS2020/1014) 

Planprogrammet för Dammbergen syftar till att tydligt visa var och hur man kan exploatera 
området och samtidigt ta hänsyn till och förädla områdets höga natur- och friluftsvärden. Projektet 
kommer att bidra till enklare detaljplanearbeten genom att ta upp frågor som påverkar ett större 
område än de enskilda detaljplanerna kommer att göra.  

 
Programområdet för Dammberget innehåller stora höjdskillnader, naturvärden och fornlämningar 
vilket gör området komplext och känsligt för exploatering. Sammanlagt gör detta att det finns risk 
att området inte kan exploateras i den grad som planbeskeden föreslår och antalet bostäder 
minskar. Därför föreslås programområdet utökas för att uppnå önskat antal bostäder. 

Yrkanden 

Ove Wiktorsson (C): Avslag på förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen 
Bilaga NVI Dammbergen 20201216 
Bilaga KS2020-1014-3 431-19002-2020_KML2§11_Slutmeddelande_Östra_Ullstorp_AU1 
925787_1_1 
Bilaga Utökning planområde 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 8 juni 2021 

Beslut 

Utökning av planprogrammets område godkänns inte. 

__________ 
Elisabeth Mattsson (L) reserverar sig mot beslutet. 
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 § 267/2021 

Remissvar - VGR som regionorgan (Dnr KS2021/0545) 

 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs 
fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara VGR som kan vara det.  
Västra Götalandsregionen (VGR) är positiv till att bereda och utreda frågan om att begära att 
få ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna, då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
VGR har skickat frågan på remiss till alla kommuner inom VGR. Remissen ska vara VGR 
tillhanda den 30 september. 
 
Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.  
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala fysiska planeringen?   
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring på regional 
nivå?  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?   
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL. 

  
                     I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 

miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. 
En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till 
att minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i 
Västra Götaland. 
 
Redan idag samverkar kommuner och region m.fl. kring ett antal områden. VGR är regionalt 
ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS).  
Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till 
regionens ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling 
och är en viktig del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa 
frågor är ett steg närmare en effektivare samhällsplanering.  
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. 
 
Verksamhetens bedömning är att en regionplan skulle innebära många fördelar för arbetet i 
och utvecklingen av kommunen. 
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Det strategiska arbetet skulle få stöd i den regionala planen samt de övergripande underlag 
som kommunen själv inte har resurser till att ta fram. Bedömningen är även att det skulle vara 
en styrka för regionen med en regionplan och övergripande strategi. Det skulle effektivisera 
det strategiska arbetet i kommunen vilket i sin tur ger effektivisering i underliggande arbeten 
med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Det skulle även förenkla den mellankommunala 
dialogen med övriga kommuner samt dialoger med andra intressenter eller myndigheter. Det 
skulle ge en större robusthet i samhällsutvecklingen. Några ytterligare frågor än de som nämnts 
som behöver hanteras i ett större perspektiv är verksamhetsmark, besöksnäringen, 
masshantering, och invandring. 

 
Dock krävs att en tydlig process redovisas hur arbetet med regionplan ska ske så att det 
efterfrågade samarbetet uppnås både på tjänstepersonnivå och politisk. En dialog krävs 
avseende vilken detaljnivå och vilka frågor som behöver prioriteras i en regionplan för VGR. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar - VGR som regionorgan 
Bilaga Remissvar VGR regionplaneprogram 
Bilaga Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan 
Bilaga Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL 
Bilaga Protokollsutdrag - Remissvar - VGR som regionorgan - Beredningen för samhälle och 
utveckling 
Bilaga Anteckning till protokollet BSU 
Bilaga Protokollsutdrag - Remissvar - VGR som regionorgan - Utskottet för Samhälle och 
utveckling 

Beslut 

Kommunstyrelsens protokoll samt bilaga med svar på remissfrågorna skickas som 
remissvar till Västra Götalandsregionen. 

__________ 
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 § 268/2021 

Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och 
Danmark (Dnr KS2021/0974) 

Sammanfattning 

Hexicon AB planerar att anlägga vindkraftsparken Mareld med flytande fundament i Sveriges 
ekonomiska zon och genomför nu samråd och vill ha synpunkter på verksamhetens 
utformning och vad som särskilt bör beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).  
Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till företaget senast 9 juli 2021 för att sedan kunna 
beakta dessa i den fortsatta processen. Kommunen har fått förlängd svarstid t.o.m. september. 
 
Detta samrådsunderlag syftar till att ge en övergripande beskrivning av planerad verksamhet. 
Samrådsunderlag ingår i processen och utgör underlag för avgränsningssamråd inför 
genomförande av en specifik miljöbedömning samt upprättande av MKB enligt 6 kapitlet 28 § 
miljöbalken, inför tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. 
 
Vindkraftsparken föreslås placeras mellan fastlandet vid Lysekil och Skagen/Danmark. 
Parkens avstånd till svenska fastlandet är cirka 30 km. 
Vindkraftsparken Mareld planeras att ha ett hundratal verk på förankrade flytande fundament 
och producera cirka 12 TWh/år.  

 
De flytande fundament som föreslås gör att parken kan lokaliseras till djupare vatten och 
därmed kan placeras längre ut från land. Det innebär enligt sökanden att de ger mindre 
störningar på fågelliv och friluftsliv samt ger en betydligt mindre visuell påverkan samt att 
anläggningsarbetena på botten blir betydligt mindre omfattande och medför mindre spridning 
av sediment och buller på plats jämfört med bottenanlagda fundament eftersom endast 
förankringar krävs. Vindkraftsverken kan förmonterats på land och därefter bogseras ut vilket 
förkortar tiden för anläggningsarbetena ute i havet. Vindkraftsverken förväntas ha en livslängd 
på cirka 30 år. 
 
I stora delar av det planerade vindkraftsområdet finns ett utpekat riksintresse för yrkesfiske 
och genom området sträcker sig även ett riksintresse för sjöfart samt att Försvaret har 
riksintresse i närheten av området. Närheten till Natura 2000 områden för den planerade 
vindkraftsparken är en viktig aspekt som behöver belysas i MKB. Konsekvenser av möjliga 
effekter på bottenfauna under anläggning och drift kommer utredas och bedömas i den 
kommande MKB, däremot avgränsas MKB från bottenvegetation då makroalger inte finns 
inom den planerade vindkraftsparken. 
Det finns även utpekade riksintressen för det rörliga friluftslivet, vilka omfattar skärgårdarna 
utmed den svenska västkusten samt ett riksintresse för sjöfarten som leder genom planerad 
vindkraftspark. 
 
Strax intill den planerade vindkraftsparken ligger två MPA (Marine Protected Areas) utpekade i 
OSPAR:s nätverk för att skydda och bevara arter, habitat och ekosystem i den marina miljön. 
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Det förekommer många olika sorters fisk och skaldjur i området och konsekvenser av möjliga 
effekter på fisk under anläggning och drift kommer att utredas och bedömas i den kommande 
MKB. Andra viktiga aspekter att belysa inkluderar påverkan på flytt- och sjöfågel som kan 
passera igenom projektområdet. Undervattensbuller som eventuellt kan påverka säl och 
tumlare är andra aspekter som behöver belysas. 
 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på havsplaner som ska ge vägledning om 
hur havsområden i Sverige ska användas. Planerna syftar till att styra mot den framtida 
användning som lämpar sig bäst för de olika områdena. Planerna redovisades till regeringen i 
slutet av 2019 och förväntas fastställas av regeringen under 2021. För det aktuella området 
anges (G) generell användning där ingen särskild användning har företräde och (n) där särskild 
hänsyn ska tas till naturvärden samt prickade områden för yrkesfiske. 
I Västerhavet föreslås områden för energiutvinning för att bidra till Sveriges mål om 100 
procent förnybar elproduktion till år 2040.  

 
Bedömningen är att kommunen inte har några synpunkter på den avgränsning som gjorts 
avseende innehåll i kommande MKB där t.ex. fisk, tumlare, säl, relevanta flytt- och sjöfåglar, 
fladdermöss samt påverkan på riksintressen m.m. ingår. Att minimera påverkan på kustzonens 
attraktivitet i enlighet med den fördjupade kustzonsplanerings målsättning är viktigt att betona 
och där blir det kommande arbetet med fotomontage, synbarhetsanalys inklusive animering av 
hinderbelysning mycket viktigt. 
Vad det går att utläsa av kartmaterial så inkräktar det föreslagna vindparksområdet på ett 
område där det parallellt pågår ett avgränsningssamråd för vindpark Poseidon. Bedömningen 
är därav att vindparkerna bör prövas samtidigt så att den totala påverkan kommer fram och 
utreds. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark 
Bilaga Inbjudan till samråd om en planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och 
Danmark 
Bilaga Samrådsunderlag Mareld med bilaga 
Bilaga Protokollsutdrag - Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och 
Danmark - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteskrivelse lämnas som remissvar i 
ärendet. 
 
2. Kungälvs kommun önskar, likt Tjörns med flera kommuner, ingå i 
kommande arbets-/referensgrupp för kommuner i den fortsatta 
arbetsprocessen kring eventuell etablering av havsbaserat vindkraftsprojekt. 
 
3. Kungälvs kommun vill säkerställa att Länsstyrelsens frågeställningar och 
synpunkter framkommer tydligt i miljökonsekvensbeskrivningen för Vindkraft 
Mareld. 

__________ 
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 § 269/2021 

Svar på Utbildningsdepartementets remiss avseende en tioårig grundskola 
(SOU 2021:33) (Dnr KS2021/1009) 

Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur en 
tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1. Syftet är att 
förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans 
kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har. Även de 
motsvarande obligatoriska skolformerna grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska 
utökas med ett år. 
Bestämmelserna gällande en tioårig grundskola, en tioårig grundsärskola, en elvaårig 
specialskola och en sjuårig sameskola träder i kraft den 1 augusti 2024, och ska tillämpas på 
utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2026, alltså läsåret 2026/27. 
 
Kungälvs kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter på utredningen. Kungälvs 
kommun ska svara senast den 30 september 2021. 

 
Förvaltningen instämmer i utredningens huvudförslag om att göra grundskolan tioårig genom 
att göra förskoleklassen till nya årskurs 1.  
 
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut: 
 
Tjänsteskrivelsen antas som Kungälvs kommuns remissvar till Utbildningsdepartementet 
gällande ”En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33).  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på Utbildningsdepartementets remiss avseende en tioårig grundskola 
(SOU 2021:33) 
Bilaga Remiss av SOU 2021_33 En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan - Svar senast 30_9-2021 
Bilaga Remissmissiv En tioårig grundskola - Slutlig 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på Utbildningsdepartementet remiss avseende en tioårig 
grundskola (SOU 2021_33) (Dnr KS2021_1009) 

Beslut 

Tjänsteskrivelsen antas som Kungälvs kommuns remissvar till 
Utbildningsdepartementet gällande ”En tioårig grundskola – Införandet av en ny 
årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 
2021:33).  

__________ 
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 § 270/2021 

Remissvar - förslag till vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för 
ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och 
naturtyper (Dnr KS2021/1013) 

Sammanfattning 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning för att underlätta bedömningen av 
om en miljökvalitetsnorm kan fastställas eller justeras i de ytvattenförekomster som är, utgör 
del av eller påverkar ett Natura 2000-område. Det som styr om en miljökvalitetsnorm kan 
fastställas eller om den behöver justeras är om de mål som följer av Natura 2000-lagstiftningen 
uppfylls. 
Vägledningens målgrupp är framför allt vattenmyndigheterna samt länsstyrelsernas 
beredningssekretariat som tar fram underlagen till besluten. Även handläggare på 
länsstyrelserna som utformar bevarandeplaner och handlägger områdesskydd kopplat till 
Natura 2000-lagstiftningen berörs liksom prövnings- och tillsynsmyndigheter, 
samhällsplanerare och verksamhetsutövare. Detta eftersom miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram ska ligga till grund för planering och vid prövning och tillsyn av enskilda 
verksamheter. 
 
Kungälvs kommun har inga synpunkter på innehållet i förslaget till vägledning. Förslaget utgör 
en bra och tydlig genomgång av rättsliga frågor. Det visar också tydligt och pedagogiskt hur 
metoden ska användas för arbetet med att fastställa miljökvalitetsnormer i de 
ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område. Metoden 
beskriver de bedömningar som ska visa om och vilka särskilda krav som finns och hur de bör 
hanteras när miljökvalitetsnormer ska fastställas. Vägledningen bedöms som ett positivt 
verktyg i bidraget till att uppnå en gynnsam bevarandestatus på både naturtyper och arter 
enligt art och habitatdirektivet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar - förslag till vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för 
ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper 
Bilaga Protokollsutdrag - Remissvar - förslag till vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer 
för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper - 
Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Kungälvs kommun har inga synpunkter på innehållet i remissförslag till vägledning, 
att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i överensstämmelse 
med bevarandemål för arter och naturtyper. 

__________ 
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 § 271/2021 
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Delfinansiering Samordningsförbundet Älv & Kust 2022-2023 (Dnr 
KS2021/1340) 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns Kommun, Öckerö 
Kommun och Västra Götalandsregionen.  Syftet är att uppnå en effektiv resursanvändning 
med insatser för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och att den 
enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
 
Samordningsförbundet Älv och Kust äskar utökade medel för år 2022–2023.  
 
Verksamhetens bedömning är att innan beslut kan fattas bör det ske förtydligande kring de 
statliga aktörernas lokala engagemang. Bedömningen är även att invänta resultaten från den 
effektutvärdering som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för närvarande genomför. 
 
Förslag till beslut:  

Samordningsförbundet Älv och Kust äskande om utökade medel 2022–2023 
avslås.  

Yrkande  

Ancy Wahlgren (UP): Ärendet återremitteras.  
Pia Gillerstedt (S): Ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

Proposition 

Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delfinansiering Samordningsförbundet Älv & Kust 2022-2023 
Bilaga Skrivelse, samråd budget Sof Älv & Kust 2022-2023.pdf 
Bilaga Förbundsordning Samordningsförbundet Älv & Kust 
Bilaga Verksamhetsplan Samordningsförbundet Älv & Kust 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Delfinansiering Samordningsförbundet Älv & Kust 2022-2023 - 
Utskottet för Trygghet och stöd 

Beslut 

Samordningsförbundet Älv och Kust äskande om utökade medel 2022-2023 avslås.  
__________ 
Linda Åshamre (S) deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet på grund av jäv. 
Ancy Wahlgren (UP) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
 § 272/2021 
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Attestförteckning 2021 (Dnr KS2020/1963) 
Attestförteckningen är en sammanställning av vilka personer som har attesträtt för samtliga 
ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som 
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Förteckningen är en del av kommunens 
internkontrollarbete och syftar till att säkerställa en rättvisande redovisning och att inga 
oegentligheter förekommer. För den politiska verksamheten gäller angivna personer i 
attestförteckningen enbart attest av leverantörsfakturor, bokföringsorder och liknande. För 
attest av arvoden och ersättningsanspråk för den politiska verksamheten gäller istället reglerna 
i arvodesreglementet. 

 
Förvaltningens förslag till beslut är att attestförteckningen fastställs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag attestförteckning 

Beslut 

Attestförteckning fastställs. 
__________ 
 
Expedieras till: Susanne Levin, Christina Gunnesby 
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 § 273/2021 

Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller 
bolagsuppdrag 

 
Pia Gillerstedt (S) och Anna Vedin (M) informerar efter deltagande på ett webbseminarium 
gällande framtidens vård- och omsorgsutbildning. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 274/2021 

Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 
 

Till kommunstyrelsen redovisas en lista utsänd med kallelsen med inkomna skrivelser till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås anteckna informationen.   

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 

 


